Data wydania certyfikatu:
Data ponownego wydania
certyfikatu:
Data ważności:
Numer Identyfikacyjny
Certyfikatu:

5 luty 2022
6 luty 2022
4 luty 2025

Data zatwierdzenia po raz pierwszy:
AS9100 - 4 luty 2013
ISO 9001 - 15 lipiec 2003

10426443

Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że System Zarządzania Przedsiębiorstwa:

DOMAR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Ul. Botaniczna 54/56, 04-543 Warszawa, Polska
został zatwierdzony przez LRQA jako zgodny z następującymi normami:

AS9100D (technicznie równoważny z EN 9100:2018, JISQ 9100:2016
oraz KS Q 9100:2018), ISO 9001:2015
Certyfikacja została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami EN 9104-001:2013
LRQA Limited jest akredytowane przez IAQG ICOP
Struktura Certyfikatu - Single site
Numer Zatwierdzenia: AS9100 – 00032585-001, ISO 9001 – 00031855
Zakres zatwierdzenia:
Wytwarzanie, produkcja i montaż elektrycznych wiązek kablowych i złączy dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego
zgodnie z wymaganiami klienta. Magazynowanie i dystrybucja złączy elektrycznych i komponentów elektronicznych.
Niniejszy certyfikat jest kontynuacją wcześniejszego zatwierdzenia przez inną jednostkę certyfikującą:
Poprzednia data zatwierdzenia AS9100: 5 luty 2019. Ostatni certyfikat wydany przez Afnor Certification, numer certyfikatu 2014/61765.5
Poprzednia data zatwierdzenia ISO 9001: 5 luty 2019. Ostatni certyfikat wydany przez Afnor Certification, numer certyfikatu 2014/61764.5

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Wystawiony przez: LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
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 LRQA 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.
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