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Area Operations Manager - South Europe

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

pentru şi în numele: 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: Lloyd's Register (Romania) (Srl), 31 Iancului Ave, 3 Floor, 2 District, 021716 Bucharest, Romania 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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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Dual Man SRL
Bd. Preciziei, Nr. 3D, Sector 6, Bucuresti, Romania

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 9001:2015
Număr de aprobare: ISO 9001 – 0040450

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Proiectare, fabricație, montare, service și comercializare pentru: confecții și construcții metalice, armături și stâlpi metalici pentru 
telecomunicații, iluminat și LEA 04-20kV, turnuri și structuri metalice pentru telecomunicații și instalații electrice, echipamente 
pentru centrale și repartitoare, dulapuri, cutii, cabinete, rack-uri, containere, sheltere GSM, construcții metalice de tehnică urbană, 
material rulant, echipamente pentru infrastructura feroviară, metrou și tramvai, inclusiv material rulant, mașini unelte și utilaje 
tehnologice, sisteme și echipamente de manipulare și depozitare, vestiare, fișete, mobilier metalic pentru birouri, arhive, structuri 
din profile de aluminiu și sticlă; lucrări de construcții civile, construcții-montaj, structuri metalice pentru susținerea panourilor 
indicatoare pentru infrastructura rutieră: stâlpi, stâlpi consolă, portali, garduri metalice, zincare termică, vopsire lichidă, vopsire în 
câmp electrostatic, antreprenoriat general.


