Certificat
Numărul Certificatului: 791IFT+796-7019950-1-4
Baze:

Sector

Sistem de management al calităţii conform DIN EN ISO 9001:2015
Sistem de management al energiei conform DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Compania

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

Valabilitate

Sucursale

Dispoziţii referitoare la sucursale

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

Prezentul certificat a fost eliberat în
cadrul regulamentului sucursalelor.
Compania superioară (centrala) are
obligaţia de a asigura funcţionarea şi
perfecţionarea sistemului de management al calităţii, precum şi gestionarea sarcinilor centrale.

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

Prezentul certificat are o valabilitate de 3 ani, timp în care compania va fi supusă la audituri
anuale de control.
Prezentul certificat este valabil
numai împreună cu contractele
de certificare şi control
corespunzătoare.
Toate modificările premiselor pe
baza cărora a fost acordată
certificarea trebuie notificate în
scris, însoţite de dovezile
necesare şi în cel mai scurt timp
oficiului ift-Q-Zert.
Instrucţiuni de publicare

Domenii de valabilitate

Vânzarea de :
- pentru ferestre, usi franceze si uşă, dezvoltat pe site-ul Telgte și fabricat pe
site-urile Telgte, Meiningen și Rydzyna
- dispozitive de blocare pentru uşi de siguranţă şi instalaţii de închidere, dezvoltat
pe site-ul Meiningen și fabricat pe site-urile Meiningen și Rydzyna

Prezentul certificat poate fi
reprodus numai în stare originală. Sunt valabile dispoziţiile din
documentul „Reguli generale
privind certificarea sistemelor de
management al calităţii“.
Compania este autorizată să
utilizeze marcajul „certificat ift“.

- dispozitive mecanice de siguranţă, control de acces şi normarea timpilor ,
dezvoltat pe site-ul Münster și fabricat pe site-urile Münster și Rydzyna
- sisteme electronice de siguranţă pentru căi de evacuare, cilindrii de închidere
mecanici şi electronici, dezvoltat pe site-ul și fabricat Münster
Baze

QM17

Ve-Zer-5242-de/ (01.05.2020)

În cadrul auditului de certificare a fost prezentata dovada conform căreia compania,
precum şi toate sucursalele menţionate în numitul certificat, au implementat şi folosesc
sistemele de management intocmai.
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