
CERTIFIKÁT
REGISTRACE

Tímto potvrzujeme, že systém managementu společnosti

ZS Zylinder-Service GmbH
Adresa oficiálního sídla: Bruchweg 15
46509 Xanten-Birten

Viz. příloha s adresami poboček/provozoven a jejich předměty certifikace.

byl Intertekem registrován a shledán v souladu s požadavky normy:

DIN EN ISO 9001:2015
Systém managementu je aplikován pro:

Marketing, prodej, konstrukce, vývoj, výroba, opravy a dodávky 
hydraulických válců a souvisejících výrobků a služeb

Číslo certifikátu:
2018-06240-00

Datum vstupní certifikace:
28. prosince 2006

Datum schválení certifikace:
27. prosince 2018

Datum vydání:
27. prosince 2018

Datum platnosti:
27. prosince 2021

Calin Moldovean
President, Business Assurance

Intertek Certification GmbH, Marie-Bernays-
Ring 19a, 41199 Mönchengladbach, 
Deutschland

Intertek Certification GmbH is a  
DAkkS accredited Certification Body 
with accreditation no. D-ZM-16055-
01-00

S vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Intertek zodpovědnost za žádnou jinou stranu než za klienta, a to pouze v případě souladu s uzavřenou smlouvou. Platnost tohoto 
certifikátu je podmíněna udržováním systému společnosti v souladu s požadavky na certifikace systémů Interteku. Platnost certifikátu si lze ověřit e-mailem 
certificate.validation@intertek.com nebo naskenováním kódu v pravém rohu pomocí smartphonu . Certifikát zůstává majetkem Interteku a na požádání musí být vrácen.
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PŘÍLOHA K
CERTIFIKÁTU
REGISTRACE

Tato příloha specifikuje lokality systému managementu společnosti:

ZS Zylinder-Service GmbH
Tato příloha je platná pouze ve spojení s hlavním certifikátem č.2018-06240-00 a nesmí být prezentována 
samostatně 

ZS-Bohemia s.r.o.

Stupno 153
CZ-33824 Brasy

Marketing, prodej, konstrukce, vývoj, výroba, opravy a dodávky hydraulických válců a souvisejících výrobků a 
služeb.

S vydáním tohoto certifikátu nepřebírá Intertek zodpovědnost za žádnou jinou stranu než za klienta, a to pouze v případě souladu s uzavřenou smlouvou. Platnost tohoto 
certifikátu je podmíněna udržováním systému společnosti v souladu s požadavky na certifikace systémů Interteku. Platnost certifikátu si lze ověřit e-mailem 
certificate.validation@intertek.com nebo naskenováním kódu v pravém rohu pomocí smartphonu . Certifikát zůstává majetkem Interteku a na požádání musí být vrácen.
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