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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

W.E.S.T. TRADE S.A.
Plac Na Groblach 5, 31-101 Kraków, Polska

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

ISO 9001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 9001 – 62519

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

Zakres zatwierdzenia:

Handel profilami stalowymi. Usługi zabezpieczeń antykorozyjnych oraz cięcia metali.
(w szczególności dla sektora stoczniowego).
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Lokalizacja Zakres

W.E.S.T. TRADE S.A.
Plac Na Groblach 5, 31-101 Kraków, Polska

ISO 9001:2015
Handel profilami stalowymi. Usługi zabezpieczeń 
antykorozyjnych oraz cięcia metali.
(w szczególności dla sektora stoczniowego).

W.E.S.T. TRADE S.A.
ul. Czechosłowacka 3/16, 81-969 Gdynia,
Polska

ISO 9001:2015
Handel profilami stalowymi. Usługi zabezpieczeń 
antykorozyjnych oraz cięcia metali.
(w szczególności dla sektora stoczniowego).

 

 


