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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 14001:2015
For the following activities
Development and production of thermoplastics, trade of other related products.

This certificate is valid from 06 November 2022 until 05 November 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 10. Certified since 01 March 2002

Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Tanúsítvány fordítás HU02/54697

Tanúsítjuk, hogy a(z)

KAPOSPLAST Műanyagipari Kft.
H-7400 Kaposvár, Szigetvári u. 59.

Ez a dokumentum egy hiteles elektronikus tanúsítvány, amely csak az Ügyfél üzleti céljaira szolgál. Az elektronikus tanúsítvány nyomtatott változata megengedett, és másolatnak minősül. Ezt a
dokumentumot a Társaság adja ki, az SGS általános tanúsítási szolgáltatásainak feltételei szerint, amelyek a következőkön érhetők el: Általános Szerződési feltételek I SGS. Felhívjuk a figyelmet a
felelősség korlátozására, a kártalanításra és az azokban foglalt joghatósági záradékokra. Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll, és a dokumentum tartalmának vagy megjelenésének
jogosulatlan módosítása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes.

Oldal  1 / 1

irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 14001:2015
A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:
Hőre lágyuló műanyag termékek fejlesztése és gyártása, a tevékenységhez kapcsolódó egyéb termék forgalmazása.

Érvényessége: 2022 november 06 - 2025 november 05 sikeres felülvizsgálatok esetén.

Kiadás: 10. Tanúsítva:  2002 március 01

Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

Jóváhagyta:

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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This document is an authentic electronic certificate for Client’ business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy.
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liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or
appearance of this document is unlawful.
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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015
For the following activities
Development and production of thermoplastics, trade of other related products.

This certificate is valid from 06 November 2022 until 05 November 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 12. Certified since 06 November 1998

Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Tanúsítvány fordítás HU98/14877

Tanúsítjuk, hogy a(z)

KAPOSPLAST Műanyagipari Kft.
H-7400 Kaposvár, Szigetvári u. 59.

Ez a dokumentum egy hiteles elektronikus tanúsítvány, amely csak az Ügyfél üzleti céljaira szolgál. Az elektronikus tanúsítvány nyomtatott változata megengedett, és másolatnak minősül. Ezt a
dokumentumot a Társaság adja ki, az SGS általános tanúsítási szolgáltatásainak feltételei szerint, amelyek a következőkön érhetők el: Általános Szerződési feltételek I SGS. Felhívjuk a figyelmet a
felelősség korlátozására, a kártalanításra és az azokban foglalt joghatósági záradékokra. Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll, és a dokumentum tartalmának vagy megjelenésének
jogosulatlan módosítása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes.

Oldal  1 / 1

irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 9001:2015
A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:
Hőre lágyuló műanyag termékek fejlesztése és gyártása, a tevékenységhez kapcsolódó egyéb termék forgalmazása.

Érvényessége: 2022 november 06 - 2025 november 05 sikeres felülvizsgálatok esetén.

Kiadás: 12. Tanúsítva:  1998 november 06

Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

Jóváhagyta:

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/

