Certifikát CH02/0861

Systém managementu organizace

BREMA, spol. s r.o.
Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Česká republika

byl prověřen a certifikován jako splňující požadavky

ISO 14001:2004
pro následující činnosti

Rozsah činnosti je uveden na straně 2 tohoto certifikátu
Tento certifikát je platný od 3. října 2014 do 2. října 2017
a zůstává platný v případě úspěšného splnění dohledových auditů
Recertifikační audit musí proběhnout do 20. září 2017
Vydání 6. – organizace je certifikována od října 2002
Toto je certifikace více organizačních jednotek
Podrobnosti o dalších certifikovaných místech jsou uvedeny na další straně
Schválil
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Tento dokument je vydán společností SGS podléhající Všeobecným podmínkám
certifikačních služeb dostupných na www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Pozornost je věnována omezení odpovědnosti, odškodnění a otázkám
příslušnosti v nich stanovených. Pravost tohoto dokumentu může být ověřena na
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Jakékoliv neoprávněné změny,
padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní
a pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu dle zákona.

llll

Certifikát CH02/0861, navazující

BREMA, spol. s r.o.
ISO 14001:2004
Vydání č. 6
podrobný rozsah činnosti

Komplexní technologické dodávky technického zařízení budov
od vypracování projektové dokumentace, přes realizaci až po záruční
a pozáruční servis v oblastech: Elektrické rozvody a zařízení NN a VN,
Měření a regulace, slaboproudé rozvody, Chladící technologie,
klimatizace, VZT, ZTI a topení, SHZ- Stabilní hasící zařízení, Výtahy
a eskalátory, Strojní a zámečnická výroba. Vlastní vývoj, konstrukce
a certifikovaná výroba standardních a atypických elektrických
rozváděčů NN. Servisní činnost v celém rozsahu TZB pro kancelářská
a obchodní centra, pro průmyslová zařízení a provozy.
přidružené provozy

BREMA, spol. s r.o.
Modletice u Prahy 127,
251 01 Říčany u Prahy

Tento dokument je vydán společností SGS podléhající Všeobecným podmínkám
certifikačních služeb dostupných na www.sgs.com/terms_and_conditions.htm.
Pozornost je věnována omezení odpovědnosti, odškodnění a otázkám
příslušnosti v nich stanovených. Pravost tohoto dokumentu může být ověřena na
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Jakékoliv neoprávněné změny,
padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a
pachatelé mohou být stíháni v plném rozsahu dle zákona.
.
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