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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

ASSEL Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 1, 83-000 Pruszcz Gdański, 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: 21 grudzień 2018
Data ważności: 21 grudzień 2021
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10160917

Data zatwierdzenia po raz pierwszy:
ISO 14001 – 22 grudzień 2005
ISO 9001 – 19 grudzień 2003

Numer Zatwierdzenia: ISO 14001 – 0052500 / ISO 9001 – 0052502 

Zakres zatwierdzenia:
ISO 14001:2015

Usługi produkcji kontraktowej produktów elektronicznych i elektromechanicznych.

ISO 9001:2015
Usługi produkcji kontraktowej produktów elektronicznych i elektromechanicznych.
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Lokalizacja Zakres

ul. Batalionów Chłopskich 1, 83-000 Pruszcz 
Gdański, Polska

ISO 14001:2015

Zarząd. Procesy wspomagające.

ISO 9001:2015

Zarząd. Procesy wspomagające.

ul. Zastawna 25, 83-000 Pruszcz Gdański,
Polska

ISO 14001:2015

Usługi produkcji kontraktowej produktów 
elektronicznych i elektromechanicznych.

ISO 9001:2015

Usługi produkcji kontraktowej produktów 
elektronicznych i elektromechanicznych.

 


