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Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

Adamet-Niemet Sp. z o.o.
Tajęcina 110,36-002, Jasionka, Polska

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

ISO 9001:2015
Numer Zatwierdzenia: ISO 9001 – 00024778

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

Zakres zatwierdzenia:

Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym materiałów powierzonych 
przez klienta.
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Lokalizacja Zakres

Tajęcina 110,36-002, Jasionka, Polska
ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.

Tajęcina 110,36-002, Jasionka, Polska
ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.

ul. Konna 35, 80-174 Gdańsk, Polska
ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.

ul. Okopowa 47 lok. 30, 01-059 Warszawa,
Polska

ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.

ul. Dworcowa 4b, 62-020 Swarzędz, Polska
ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.

ul. Powstańców 4/3,40-040, Katowice, Polska
ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.

ul. Rapsckiego 25,20-150, Lublin, Polska
ISO 9001:2015
Sprzedaż metali nieżelaznych i stali oraz materiałów 
niestandardowych.Usługi konfekcjonowania w tym 
materiałów powierzonych przez klienta.
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