
    Certifikát 

  IFU-CERT Zertifizierungsgesellschaft für 

Managementsysteme mbH osvědčuje, 

že podnik 

 

 

 
       
 
 
 
  
  
  

 zavedl a používá pro oblast platnosti  
  

       

 

  

 
 

  

 systém managementu kvality. 

 Na základě auditu č. 42578 bylo prokázáno, 

 že jsou splněny požadavky podle 

 
 
 

  

 Platnost opakované certifikace: 10.05.2019 – 09.05.2022 

 
 Registrační číslo certifikátu: 50323 

Hannover, 29.04.2019 

 

 

Certifikační místo 

Maria Marton M.A. 

                                                                               
 

IFU-CERT Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH, Prinzenstr. 10A, 30159 Hannover            

Certifikát platí od 2. roku pouze s dokladem o ukončeném procesu monitorování. 

Příloha je součástí certifikátu a sestává z 1 strana. 
 

 

MKU-Chemie GmbH 

Rudolf-Diesel-Str. 7 

63322 Rödermark 

Německo   
s pracovišti podle přílohy 

 

Vývoj, výroba, distribuce, aplikačně technické 

poradenství a servis pro chladicí a mazací 

kapaliny mísitelné a nemísitelné s vodou, určené 

pro třískové a beztřískové obrábění v celém 

rozsahu materiálů, stejně jako pro antiadhezní 
prostředky, čistidla a hydraulické kapaliny 

DIN EN ISO   9001:2015 



 

Příloha k certifikátu č. 50323 

 

Certifikované podniky a pracoviště 

skupiny podniků 

MKU-Chemie GmbH 
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Podnik / pracoviště: 

 

Oblast platnosti: 

 

MKU-Chemie GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 7 

63322 Rödermark 

Německo 

 

 

 

Hlavní certifikát č. 50323 

Certifikát extrakt č.  50323.1 

 

Vývoj, výroba, distribuce, aplikačně technické 

poradenství a servis pro chladicí a mazací 

kapaliny mísitelné a nemísitelné s vodou, 

určené pro třískové a beztřískové obrábění v 

celém rozsahu materiálů, stejně jako pro 

antiadhezní prostředky, čistidla a hydraulické 

kapaliny 

 

DIN EN ISO 9001:2015  

 

 

pracoviště: 

MKU-Chimie France S.à.r.l. 

10, Rue du Moulin 

67206 Mittelhausbergen 

Francie 
 

 

Certifikát extrakt č.  50323.2 

 

 

Distribuce, aplikačně technické poradenství a 

servis pro chladicí a mazací kapaliny mísitelné 

a nemísitelné s vodou, určené pro třískové a 

beztřískové obrábění v celém rozsahu 

materiálů, stejně jako pro antiadhezní 

prostředky, čistidla a hydraulické kapaliny 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

 

 

pracoviště: 

MKU-Chemie CZ s.r.o. 

Ve svahu 482/5 

14700 Praha 4 

Česká republika  

 

 

Certifikát extrakt č. 50323.3 

 

 

Distribuce, aplikačně technické poradenství a 

servis pro chladicí a mazací kapaliny mísitelné 

a nemísitelné s vodou, určené pro třískové a 

beztřískové obrábění v celém rozsahu 

materiálů, stejně jako pro antiadhezní 

prostředky, čistidla a hydraulické kapaliny 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

 

 

  29.04.2019 
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