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Podstawa:

System Zarządzania Jakością DIN EN ISO 9001:2015
System Zarządzania Energią DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Spółka

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
D - 48291 Telgte

Ważność

Oddziały

Reguły certyfikacji oddziałów firmy

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Strasse 6, D-98617 Meiningen

Niniejszy Certyfikat został wydany na
podstawie reguł certyfikacji oddziałów
firmy. Jednostka nadrzędna (centrala) jest odpowiedzialna za działanie i
dalszy rozwój systemu zarządzania,
jak również za kontrolę jego
głównych zadań.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9, D-48157 Münster
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemyslowa 1, PL-64-130 Rydzyna

Certyfikat jest ważny przez 3
lata. Podczas tego okresu firma
jest audytowana co roku..
Certyfikat jest ważny jedynie w
połą-czeniu z kontraktem na
monitorowanie jakości i certyfikację.
ift-Q-Zert powinien natychmiast
być pisemnie poinformowany o
wszystkich zmianach w kwalifikacjach do certyfikacji, powinien
również otrzymać kopie
wszystkich wynikających z tych
zmian nowych dokumentów QM.
Uwagi o publikacji

Zakres

Sprzedaż :
- Okucia do okien, francuskich drzwi i drzwi, opracowany w Telgte i
wyprodukowany w Telgte, Meiningen i Rydzyna
- zamków wielopunktowych i systemów zamknięć, opracowany w Meiningen i
wyprodukowany w Meiningen i Rydzyna
- mechanicznych i elektronicznych zabezpieczeń, kontrola dostępu i zarządzanie
czasem, opracowany w Münster i wyprodukowany w Münster i Rydzyna
- elektronicznych systemów zabezpieczeń antypanicznych, mechanicznych i
elektronicznych wkładek bębenkowych, opracowany i wyprodukowany
w Münster

Certyfikat może być reprodukowany jedynie w niezmienionej
formie. Zasady wykorzystania
raportów są podane w "Ogólnych
Warunkach Certyfikacji Systemów Zarządzania”.
Firma ma prawo do używania
znaku “ift-certified” zgodnie z ift
"Zeichensatzung" (Zasady
używania znaku ift).

Podstawa

QM17

Ve-Zer-5242-pl/ (01.05.2020)

Podczas audytu wykazano, że firma i jej wszystkie oddziały wymienione w Certyfikacie
wdrożyły i stosują systemy zarządzania odnoszące się do wymienionego zakresu.
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