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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti: 

SOLEA CZ vyrobni druzstvo  

 

 

Rybník 91, 560 02 Česká Třebová, Česko 

 
 

 

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA 

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 
 
 

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

 

    

Současný certifikát vystaven: 04. říjen 2018 První certifikát vystaven:  

Platnost certifikátu do: 13. září 2021 ISO 9001 – 09. prosinec 2015 

Identifikační číslo certifikátu: 10139495 

  

Číslo smlouvy: ISO 9001 – 0051294-501  

 

 

 
 

 

Rozsah certifikace je uplatněn na: 

Výroba lisovaných dílů z termoplastu.   Přepracování, balení, třídění a montáž podskupin  
podle specifikací zákazníka. 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10139495 
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Provozovny Činnosti 

 

SOLEA CZ, výrobní družstvo  

Rybník 91, 560 02 Česká Třebová, Česko 

ISO 9001:2015 

Výroba lisovaných dílů z termoplastu.   
Přepracování, balení, třídění a montáž podskupin 
podle specifikací zákazníka. 

 

 

 
 

SOLEA CZ, výrobní družstvo  

Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová, Česko 

ISO 9001:2015 

Výroba lisovaných dílů z termoplastu.   
Přepracování, balení, třídění a montáž podskupin 
podle specifikací zákazníka. 

 

 

 

 

SOLEA CZ, výrobní družstvo  

Rybník 242, 560 02 Česká Třebová, Česká 
republika 

ISO 9001:2015 

Výroba lisovaných dílů z termoplastu.   
Přepracování, balení, třídění a montáž podskupin 
podle specifikací zákazníka. 

 

 

 
 

  

   

 


