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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

DALTEK GROUP a.s.
Sokolská č.p.1792/52, 120 00 Praha 2, Česko

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:

ISO 9001:2015
Číslo smlouvy: ISO 9001 – 0050449

Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam certifikovaných 
míst.

Rozsah certifikace je uplatněn na:

Komplexní dodávky potrubních systémů a souvisejících zařízení v ocelovém a nerezovém provedení.
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Provozovny Činnosti

Sokolská č.p.1792/52, 120 00 Praha 2, Česko
ISO 9001:2015
Komplexní dodávky potrubních systémů a souvisejících 
zařízení v ocelovém a nerezovém provedení.

Tř. Svobody 20, 772 00 Olomouc, Česko
ISO 9001:2015
Komplexní dodávky potrubních systémů a souvisejících 
zařízení v ocelovém a nerezovém provedení.

Tovární 157, 783 72 Velký Týnec, Česko
ISO 9001:2015
Skladování hutního materiálu, nerezových trubek a jejich 
příslušenství.

 

 

 

 


