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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

MARPOL S.A.
ul. Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, Polska

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

 ISO 14001:2015 |  ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.

w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

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

Data wydania certyfikatu: 28 kwiecień 2019
Data ważności: 27 kwiecień 2022
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10187505

Data zatwierdzenia po raz pierwszy:
ISO 14001 – 28 kwiecień 2007
ISO 9001 – 28 październik 2004

Numer Zatwierdzenia: ISO 14001 – 0052967 / ISO 9001 – 0052968 

Zakres zatwierdzenia:
ISO 14001:2015

Produkcja opakowań z folii giętkich.

ISO 9001:2015
Produkcja opakowań z folii giętkich.



Załącznik do Certyfikatu
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10187505
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Lokalizacja Zakres

ul. Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, Polska
ISO 14001:2015

Produkcja opakowań z folii giętkich.

ISO 9001:2015

Produkcja opakowań z folii giętkich.

Zakład Produkcyjny w Tychach
ul. Składowa 2, 43-100 Tychy, Polska

ISO 14001:2015

Produkcja opakowań z folii giętkich

ISO 9001:2015

Produkcja opakowań z folii giętkich

 


