
Data wydania certyfikatu: 22 listopad 2022 Data zatwierdzenia po raz pierwszy:
Data ważności: 21 listopad 2025 ISO 9001 - 22 listopad 2010 
Numer Identyfikacyjny 
Certyfikatu: 10475392

Certyfikat Zatwierdzenia

Paul Graaf

________________________

Area Operations Manager, Europe 

Wystawiony przez: LRQA Limited
              

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. 
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or 
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 1 of 2

Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok - Kleosin, Polska

został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

ISO 9001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 9001 – 0050836

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

Zakres zatwierdzenia:

Projektowanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaź systemów instalacyjnych wodnych i grzewczych oraz wyrobów metalowych i 
wyrobów z tworzyw sztucznych.
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Lokalizacja Zakres

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok - Kleosin,
Polska

ISO 9001:2015
Projektowanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaź 
systemów instalacyjnych wodnych i grzewczych oraz 
wyrobów metalowych i wyrobów z tworzyw sztucznych.

ul. Karpińskiego 5, 15-569 Białystok, Polska
ISO 9001:2015
Projektowanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaź 
systemów instalacyjnych wodnych i grzewczych oraz 
wyrobów metalowych i wyrobów z tworzyw sztucznych.

 

 

 

 


