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Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Industrias Electromecánicas G.H.,
S.A.
Bº Salbatore s/n, 20200 Beasain, Gipuzkoa, Hiszpania

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

ISO 9001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 9001 – 0035057
Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są odpowiednie
lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:
ISO 9001:2015
Projektowanie, produkcję i rozruch przy oddaniu do eksploatacji: suwnic i podnośników linowych z napędem elektrycznym, żurawi
naściennych i kolumnowych, suwnic bramowych, suwnic bramowych z własnym napędem na kołach, suwnic półbramowych, platform
przenośnikowych, wózków przenośnikowych i żurawi wspornikowych.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Wystawiony przez: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
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Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10354833

Załącznik do Certyfikatu
Lokalizacja

Zakres

Bº Salbatore s/n, 20200 Beasain, Gipuzkoa, Hiszpania

ISO 9001:2015
Projektowanie, produkcję i rozruch przy oddaniu do
eksploatacji: suwnic i podnośników linowych z napędem
elektrycznym, żurawi naściennych i kolumnowych, suwnic
bramowych, suwnic bramowych z własnym napędem na
kołach, suwnic półbramowych, platform przenośnikowych,
wózków przenośnikowych i żurawi wspornikowych.

Polígono Industrial 1, 31810 Bakaiku, Navarra,
Hiszpania

ISO 9001:2015
Produkcję i rozruch przy oddaniu do eksploatacji: suwnic i
podnośników linowych z napędem elektrycznym, żurawi
naściennych i kolumnowych, suwnic bramowych, suwnic
bramowych z własnym napędem na kołach, suwnic
półbramowych, platform przenośnikowych, wózków
przenośnikowych i żurawi wspornikowych.
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