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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

SciTeeX Sp. z o.o.
ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, Polska

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

ISO 9001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 9001 – 0050558

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

Zakres zatwierdzenia:

Projektowanie i produkcja maszyn do obróbki powierzchni. Dystrybucja i serwis urządzeń do prac antykorozyjnych.
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Lokalizacja Zakres

SciTeeX Sp. z o.o.
ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, Polska

ISO 9001:2015
Projektowanie i produkcja maszyn do obróbki 
powierzchni. Dystrybucja i serwis urządzeń do prac 
antykorozyjnych.

Zakład Produkcyjny
ul. Długa 108, woj. Lubelskie, 08-550 Kłoczew,
Polska

ISO 9001:2015
Produkcja maszyn do obróbki powierzchni.

Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Pólnocna 15-19, 54-105 Wrocław, Polska

ISO 9001:2015
Dystrybucja i serwis urządzeń do prac antykorozyjnych.

Biuro Techniczno-Handlowe
ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź, Polska

ISO 9001:2015
Dystrybucja i serwis urządzeń do prac antykorozyjnych.

 

 

 

 


