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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Pro-Project Group sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 43 A, 22-105 Okszów, Polska

został zatwierdzony przez Lloyd's Register jako zgodny z następującymi normami:

ISO 14001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 14001 – 0051025

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie z załącznikiem do certyfikatu o tym samym numerze, w którym wymienione są 
odpowiednie lokalizacje.

Zakres zatwierdzenia:

Projektowanie i produkcja przyrządów oraz systemów IT do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej i 
radioterapii oraz urządzeń w zastosowaniach przemysłowych. Handel krajowy i zagraniczny technicznym wyposażeniem 
medycznym i przemysłowym oraz systemami IT.
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Lokalizacja Zakres

ul. Kwiatowa 43 A, 22-105 Okszów, Polska
ISO 14001:2015
Projektowanie i produkcja przyrządów oraz systemów IT 
do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki 
obrazowej i radioterapii oraz urządzeń w zastosowaniach 
przemysłowych. Handel krajowy i zagraniczny 
technicznym wyposażeniem medycznym i przemysłowym
oraz systemami IT.

ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, Polska
ISO 14001:2015
Biuro

 

 

 

 


