Sertifika
Sertifika No.: 791IFT+796-7019950-1-4
Temel:

çevre tarif

Kalite Yönetim Sistemi DIN EN ISO 9001: 2015
Enerji Yönetim Sistemi DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Firma

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

Geçerlilik Süresi

Şubeler

Şubelerin sertifikasyonu için kurallar

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

Bu sertifika, şube sertifikasyonu için
olan kuralların temelini oluşturma
görevini taşır. Üst Kademede ki şubeler (ana merkezler) merkezi görevlerin kontrolünde olduğu gibi kalite
sistemlerinin sağlanmasından ve bu
sistemlerin daha fazla gelişmesin-den
sorumludurlar.

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

Kansam

satışı:
- pencere, pencere kapısı ve kapisi, sahasında geliştirilmekte Telgte ve
sahalarında üretilmektedir Telgte, Meiningen ve Rydzyna
- Güvenlik kapı kilitleri ve kilitleme sistemleri, sahasında geliştirilmekte Meiningen
ve sahalarında üretilmektedir Meiningen ve Rydzyna

Sertifika 3 yıl geçerlidir. Bu süre
boyunca firma düzenli olarak
denetimden geçecektir.
Sertifika sadece beraberinde ki
sertifika ve görüntülenen kontratın ile birlikte oluşturduğu kombinasyon ile birlikte geçerlidir.
ift-Q-Zert, Sertifikasyonu nitelendiren tüm değişiklikler hakkında,
yazılı olarak ve tüm yeni Kalite
Yönetimi dökümanları ile birlikte
derhal bilg-ilendirilmelidir.
Yayım hakkında notlar
Bu Sertifika sadece yeniden
düzenlenebilir, değiştirilemez.
Raporların kullanımı için düzenlemeler “Allgemeine Bedingungen für die Zertifizierung von
Managementsystemen” de
verilmiştir.
Firma “ift-certified” damgasını ift
“Zeichensatzung”(ift işaretini
kullanmadaki kurallar)‘ a göre
kullan-abilir.

- mekanik ve elektronik emniyet tesisatları, giriş kontrolü ve zaman ekonomisi
geliştirilmesi, sahasında geliştirilmekte Münster ve sahalarında üretilmektedir
Münster ve Rydzyna
- elektronik acil kaçış emniyet sistemleri, mekanik ve elektronik kapatma
silindirlerleri, sahasında geliştirilmekte ve üretilmektedir Münster
Temel

QM17

Ve-Zer-5242-tr/ (01.05.2020)

Sertifikasyon denetimi sırasında firma ve bu Sertifikada listelenen bütün branşların
bahsedilen kalite yönetim sistemlerini yürürlüğe koyup uyguladığı görülmüştür.
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