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Management system as per

Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished  
and is certified in accordance with TÜV PROFiCERT procedures for

Certificate registration No.  73 100 1317

Audit report No.   4302 7478 First certification 2004-02-25

Certificate valid from 2018-08-03 to 2019-07-19

scope:
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Darmstadt, 2018-08-03 
Certification body of  TÜV Hessen 

– Head of Certification body –D-ZM-14137-01-00

wholesale and retail trade of finished and semi-finished steel products; 
cross cutting of steel coils; oxy-fuel, plasma and laser cutting; bending; corrosion protection;

 services of: transport as well as handling, storage and distribution of commodities.

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

Al. Wojciecha Korfantego 138
PL 40-156 Katowice 



CER T YFIK AT
EN ISO 9001:2015

dla systemu zarządzania zgodnie z 

jest potwierdzeniem dostarczenia dowodów na zgodność z powyższą normą i zaświadcza  
się niniejszym według procedury TÜV PROFiCERT, że 

Numer rejestracyjny certyfikatu 73 100 1317

Raport z auditu nr  4302 7478 Pierwsza certyfikacja 2004-02-25

Certyfikat jest ważny od 2018-08-03 do 2019-07-19

stosuje system zarządzania  w zakresie:
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handlu hurtowego oraz detalicznego wyrobami i półwyrobami hutniczymi;
cięcia blach z kręgów, wypalania gazowego, plazmowego i laserowego, 

gięcia oraz zabezpieczania antykorozyjnego; 
usług: transportowych, przeładunku towarów obcych oraz ich składowania i dystrybucji.

Darmstadt, 2018-08-03
Jednostka Certyfikująca TÜV Hessen

- Kierownik Jednostki Certyfikującej –
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D-ZM-14137-01-00


