Certifikat
Certificering nummer: 791IFT+796-7019950-1-4
Omfang

Grundlag:

Kvalitetsledelsessystem DIN EN ISO 9001:2015
Energiledelsessystem DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Virksomhed

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

Gyldighed

Filial(er)

Filial-bestemmelser

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

Dette certifikat blev udstedt inden for
rammerne af reglerne for filialer. Det
overordnede firma (centralen) bærer
alene ansvaret for opretholdelse og
vi-dereudvikling af kvalitetsledelsessys-temet samt styring af de centrale
opgaver.

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

Dette certifikat er gyldigt i 3 år. I
dette tidsrum bliver der som
overvågning af virksomheden
gennemført en årlig audit. Certifikatet er kun gyldigt i sammenhæng med den tilhørende
certificerings- og overvågningskontrakt. Alle ændringer af
forudsætningerne til certificeringen skal straks meddeles til iftafdeleingen for kvalitetssikring,
skriftligt og med de nødvendige
beviser.
Henvisninger til offentliggørelse
Certifikatet må kun duplikeres i
uforandret tilstand. Bestemmelserne jf. ”almene betingelser for
certificering af ledelsessystemer” er gældende.

Anvendelsesområde

Salg af:
- Beslag til vinduer, vinduesdøre og døre, udviklet på stedet Telgte og
fremstillet på Telgte, Meiningen og Rydzyna steder
- Låse til sikkerhedsdøre og dørlukningsanlæg, udviklet på stedet Meiningen og
fremstillet på Meiningen og Rydzyna steder
- Mekaniske og elektroniske sikkerhedsindretninge, adgangskontrol og
tidsmanagement, udviklet på stedet Münster og fremstillet på Münster og
Rydzyna steder
- Elektroniske flugtvejssikrings-systemer, mekaniske og elektroniske cylinderlåse,
udviklet og produceret på Münster stedet

Denne virksomhed er berettiget
til at benytte „ift-zertifiziert“aftegnet jf. ift-bestemmelserne.

Grundlag

QM17

Ve-Zer-5242-da/ (01.05.2020)

I den gennemførte certificeringsaudit kunne det dokumenteres, at virksomheden inklusive alle dens i certifikatet nævnte filialer har indført ledelsessys-temer i det nævnte omfang og også anvender disse.
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