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CERTIFICAT 

 

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification GmbH certifică prin aceasta că organizația 

PARAT Beteiligungs GmbH 
 
 
 
Domeniul de certificare: 

Planificarea resurselor, dezvoltarea și mentenanța sistemelor de management, orientare strategică în 
domeniul distribuției și al managementului furnizorilor precum și cercetare și dezvoltare în domeniul 
elementelor de căptușire din material plastic pentru interior și exterior, lămpi de siguranță, genți 
pentru scule, genți de laptop-uri și genți pentru sisteme IT mobile. 
 
Locaţia certificată: 

D-94089 Neureichenau, Schönenbach Straße 1 
(alte locaţii ale firmei, vezi în anexă) 
 
 

 

a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, conform standardului menţionat mai 
sus  şi aplică acest sistem în mod eficace. Certificatul a fost eliberat în urma parcurgerii auditului de 
certificare, raport nr. A17092902. 

Nr. înregistrare certificat: 30514299/2 
Valabilitatea certificatului anterior:       

Certificatul este valabil din: 30.05.2018  
Certificatul este valabil până în: 29.05.2021 
Ultima modificare: 2019-09-19 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 19.09.2019 
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Anexa certificatului nr. 30514299/2 

 
valabil din 30.05.2018 până în 29.05.2021 
 
Certificatul vizează următoarele locaţii / companii auditate: 

 Central Locaţia certificată Domeniul de certificare 

 PARAT Beteiligungs 
GmbH 

Schönenbach  Straße 1, 

D 94089 Neureichenau 

Planificarea resurselor, dezvoltarea și 
mentenanța sistemelor de management, 
orientare strategică în domeniul distribuției 
și al managementului furnizorilor precum și 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
elementelor de căptușire din material 
plastic pentru interior și exterior, lămpi de 
siguranță, genți pentru scule, genți de 
laptop-uri și genți pentru sisteme IT mobile. 

 Denumirea locaţiei Locaţia certificată Domeniul de certificare 

1.  PARAT GmbH + Co. KG Schönenbach Straße 1, 

D 94089 Neureichenau 

Producție componente de tapițare din 
material sintetic pentru interior și exterior.  

Dezvoltare de produs pentru elemente de 
căptușire din material plastic pentru interior 
și exterior, lămpi de siguranță, genți de 
scule, genți de laptop-uri și genți pentru 
sisteme IT mobile. 

2.  PARAT RO s.r.l. Str. Baratilor Nr. 8A 

Sat. Albesti, Com.Albesti 
547025 

Jud. Mures, ROMANIA 

Producție elemente de căptușire din 
material plastic pentru interior și exterior, 
genți de scule, genți de laptop-uri și genți 
pentru sisteme IT mobile. 

3.  PARAT Vehicle Trim 
Parts (Nantong) Co., Ltd. 

Changxing Road 19, 
NETDA, Nantong, 
Jiangsu Province, P. R. 
China 

Producție elemente de căptușire din 
material plastic pentru interior și exterior. 

4.  PARAT Ungarn Kft. Gyarmati út 1,  

H-2699-Szügy 

Producție elemente de căptușire din 
material plastic pentru interior și exterior. 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 19.09.2019 


