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CERTYFIKAT  

SYSTEMU ZARZĄDZANIA  
Certyfikat Nr:
265653-2018-AQ-POL-RvA

Data pierwszej certyfikacji:
24 maja 2007

Ważność certyfikatu:
13 września 2021 – 12 września 2024

Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji:

Nova Trading S.A. 
ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, Polska

oraz lokalizacji wymienionych w załączniku dołączonym do niniejszego certyfikatu 

spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością:

ISO 9001:2015

Certyfikat obejmuje następujący zakres:

Cięcie zwojów blach ze stali odpornej na korozję i aluminium na arkusze i taśmy.
Szczotkowanie i szlifowanie zwojów i arkuszy blach ze stali odpornej na korozję.
Szlifowanie i polerowanie stalowych rur, profili zamkniętych, płaskowników. Wycinanie
laserowe i strumieniem wody, gięcie elementów płaskich z blachy stalowej i aluminiowej.
Sprzedaż i dostarczanie wyrobów hutniczych ze stali odpornych na korozję oraz z
aluminium.

http://www.dnv.com/assurance
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Załącznik do Certyfikatu

Nova Trading S.A. 

Następujące lokalizacje są objęte certyfikacją:
 

Nazwa lokalizacji Adres lokalizacji Zakres certyfikacji

Nova Trading S.A. ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń, Polska Cięcie zwojów blach ze stali odpornej na

korozję i aluminium na arkusze i taśmy.

Szczotkowanie i szlifowanie zwojów i

arkuszy blach ze stali odpornej na korozję.

Szlifowanie i polerowanie stalowych rur,

profili zamkniętych, płaskowników.

Wycinanie laserowe i strumieniem wody,

gięcie elementów płaskich z blachy

stalowej i aluminiowej. Sprzedaż i

dostarczanie wyrobów hutniczych ze stali

odpornych na korozję oraz z aluminium.

Nova Trading S.A Oddział Gdańsk ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska Sprzedaż wyrobów hutniczych ze stali

odpornych na korozję oraz z aluminium.

Nova Trading S.A  Oddział Jaworzno ul. Rozwojowa 11, 43-608 Jaworzno,

Polska

Magazynowanie, sprzedaż i dostarczanie

wyrobów hutniczych ze stali odpornych na

korozję i aluminium.

Nova Trading S.A. Oddział Sosnowiec  ul. Niwecka 1, 41-200 Sosnowiec, Polska Szlifowanie i polerowanie stalowych profili 

zamkniętych i  płaskowników.

Magazynowanie wyrobów długich.

Nova Trading S.A. Oddział Warszawa ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa,

Polska

Magazynowanie, sprzedaż i dostarczanie

wyrobów hutniczych ze stali odpornych na

korozję i aluminium.

Nova Metale Sp. z o.o. Ostaszewo 57S, 87-148 Łysomice, Polska Cięcie zwojów blach ze stali odpornej na

korozję i aluminium na arkusze i taśmy.

Szczotkowanie i szlifowanie arkuszy blach

ze stali odpornej na korozję. Sprzedaż i

dostarczanie wyrobów ze stali odpornych

na korozję oraz z aluminium.

http://www.dnv.com/assurance

