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Paul Graaf

Area Operations Manager, North Europe

Vystaveno v: LRQA Česká Republika s.r.o.

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited             

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's 
Register 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 Česká Republika s.r.o., Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

Z-Group a.s.
Rokycanská 204, 338 42 Hrádek, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:

ISO 9001:2015
Číslo smlouvy: ISO 9001 – 0052351

Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam certifikovaných 
míst.

Rozsah certifikace je uplatněn na:

Výroba ingotů a tyčí z nelegovaných, uhlíkových a legovaných ocelí včetně tepelného zpracování a povrchové úpravy loupání.
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Provozovny Činnosti

Ocelárna Hrádek
Rokycanská 204, 338 42 Hrádek, Česko

ISO 9001:2015
Výroba ingotů a tyčí z nelegovaných, uhlíkových a 
legovaných ocelí včetně tepelného zpracování a 
povrchové úpravy loupání.

Tř. Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín,
Česko

ISO 9001:2015
Výroba ingotů a tyčí z nelegovaných, uhlíkových a 
legovaných ocelí včetně tepelného zpracování a 
povrchové úpravy loupání.

 

 


