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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Walcownia Metali Dziedzice S.A.
ul. Kaniowska 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

został zatwierdzony przez Lloyd's Register jako zgodny z następującymi normami:

ISO 14001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 14001 – 00027493

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są 
odpowiednie lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:

Produkcja prętów, rur, kształtowników ze stopów miedzi, kształtowników z aluminium i stopów aluminium oraz produkcja taśm i 
krążków monetarnych. Świadczenie usług w ramach technologii stosowanych do wytwarzania wyżej wymienionych wyrobów.
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Lokalizacja Zakres

ul. Kaniowska 3, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
Polska

ISO 14001:2015
Produkcja prętów, rur, kształtowników ze stopów miedzi, 
kształtowników z aluminium i stopów aluminium oraz 
produkcja taśm i krążków monetarnych. Świadczenie 
usług w ramach technologii stosowanych do wytwarzania 
wyżej wymienionych wyrobów.

ul. Kochanowskiego 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska
ISO 14001:2015
Produkcja prętów, rur, kształtowników ze stopów miedzi, 
kształtowników z aluminium i stopów aluminium oraz 
produkcja taśm i krążków monetarnych. Świadczenie 
usług w ramach technologii stosowanych do wytwarzania 
wyżej wymienionych wyrobów.

 

 


