
CERTYFIKAT
REJESTRACJI

Zaświadcza się że system zarządzania firmy:

SaneChem Sp. z o.o.
Z siedzibą główną przy: ul. Słodowiec 10/10
01-708 Warszawa
Poland
Zobacz załącznik dla dodatkowych lokalizacji i ich zakresu działalności 

został zarejestrowany przez Intertek jako spełniający wymagania:

DIN EN ISO 9001:2015
Systemem zarządzania zgodnym z:

Produkcja, dystrybucja, sprzedaż chemii myjącej i dezynfekującej dla 
przemysłu spożywczego, gastronomii, rolnictwa oraz motoryzacji. 
Serwis techniczny oraz technologiczny.

Numer certyfikatu
0087990

Data pierwszej certyfikacji
22 Grudzień 2006

Data decyzji 
22 Luty 2019

Data wydania
22 Luty 2019

Data ważności
19 Marzec 2022

Calin Moldovean Prezes, Business 
Assurance
Intertek Certification GmbH, Marie-Bernays-
Ring 19a, 41199 Mönchengladbach, 
Deutschland

Intertek Certification GmbH 
akredytowaną Jednostką 
Certyfikacyjną DAkkS z akredytacją 
nr. D-ZM-16055-01-00

W związku z wystawieniem tego certyfikatu, Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek innego podmiotu niż Klient, i tylko zgodnie z ustalonym 
zakresem umowy certyfikacyjnej. Ważność certyfikatu jest uzalezniona od utrzymywania systemu przez organizację zgodnie z wymaganiami Intertek w zakresie certyfikacji 
systemów. Ważność certyfikatu można potwierdzić pod adresem e-mail certificate.validation@intertek.com lub poprzez zeskanowanie kodu po prawej stonie za pomocą 
smartphone'a. Certyfikat pozostaje własnością firmy Intertek, na żądanie której dokument należy zwrócić. 
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ZAŁĄCZNIK DO
CERTYFIKATU
REJESTRACJI

Załacznik ten poświadcza że zakład w tej lokalizacji podlega pod system zarządzania firmą

SaneChem Sp. z o.o.
Ten załącznik jest ważny tylko w połączeniu z głównym certyfikatem # 0087990 i nie może być bez niego okazywany 
ani odtwarzany 

SaneChem Sp. z o.o.

ul. Gdańska 34
05-152 Czosnów

Marketing, serwis techniczny oraz technologiczny.

SaneChem Sp. z o.o.

ul. Balonna 1
08-530 Dęblin

Produkcja, dystrybucja, sprzedaż chemii myjącej i dezynfekującej dla przemysłu spożywczego, gastronomii, 
rolnictwa oraz motoryzacji.

W związku z wystawieniem tego certyfikatu, Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem jakiegokolwiek innego podmiotu niż Klient, i tylko zgodnie z ustalonym 
zakresem umowy certyfikacyjnej. Ważność certyfikatu jest uzalezniona od utrzymywania systemu przez organizację zgodnie z wymaganiami Intertek w zakresie certyfikacji 
systemów. Ważność certyfikatu można potwierdzić pod adresem e-mail certificate.validation@intertek.com lub poprzez zeskanowanie kodu po prawej stonie za pomocą 
smartphone'a. Certyfikat pozostaje własnością firmy Intertek, na żądanie której dokument należy zwrócić. 
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