To jest tłumaczenie certyfikatu PL21/00000014
System zarządzania

Nicrometal S.A.
Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, PL

został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania

ISO 9001:2015
Zakres rejestracji
Recykling i sprzedaż złomu, stali wysokostopowych, aluminium oraz innych metali.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych z uwzględnieniem przetwórstwa odpadów tworzyw i produkcji
wyrobów z pełnowartościowych surowców i komponentów.

Certyfikat jest ważny od 06 sierpnia 2021 do 29 listopada 2023 oraz pozostaje ważny pod warunkiem
uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru
Wydanie 1. . Certyfikowany od 06 sierpnia 2021.
Certyfikowane działania wykonywane przez dodatkowe lokalizacje wymieniono na kolejnych stronach
Organizacja certyfikowana od 30 listopada 2017 a pierwszy certyfikat SGS został wydany 06 sierpnia 2021.
Autoryzacja

SGS United Kingdom Ltd.
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +4 4 (0 )1 5 1 3 5 0 -6 6 6 6 - w w w . sgs.co m

Niniejszy dokument został wydany przez Firmę zgodnie z jej Ogólnymi Warunkami Certyfikacji
dostępnymi na www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia
odpowiedzialności, kwestie dotyczące odszkodowania oraz jurysdykcji, w nich określone. Autentyczność
niniejszego dokumentu można zweryfikować na https://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie, podrabianie treści lub
formy niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a sprawcy będą ścigani w najszerszym zakresie
prawa.
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To jest tłumaczenie certyfikatu PL21/00000014 kontynuowany

Nicrometal S.A.
ISO 9001:2015

Wydanie 1
Lokalizacje
Nicrometal S.A.
Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, PL
Recykling i sprzedaż złomu, stali wysokostopowych, aluminium oraz innych metali.
Nicrometal S.A.
Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, PL
Przetwórstwo tworzyw sztucznych z uwzględnieniem przetwórstwa odpadów tworzyw i produkcji
wyrobów z pełnowartościowych surowców i komponentów.

Niniejszy dokument został wydany przez Firmę zgodnie z jej Ogólnymi Warunkami Certyfikacji
dostępnymi na www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Należy zwrócić uwagę na ograniczenia
odpowiedzialności, kwestie dotyczące odszkodowania oraz jurysdykcji, w nich określone. Autentyczność
niniejszego dokumentu można zweryfikować na https://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie, podrabianie treści lub
formy niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a sprawcy będą ścigani w najszerszym zakresie
prawa.
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