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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

Ing. Petr Švec - PENTA
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10, Česko

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0053497, ISO 9001 – 0053498

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

Rozsah certifikace je uplatněn na:

Výroba a distribuce laboratorních, čistých, speciálních a technických chemikálií. Výroba chemikálií podle požadavků zákazníků.
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Provozovny Činnosti

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10, Česko

ISO 14001:2015
Obchodní činnost.

ISO 9001:2015
Obchodní činnost.

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Výrobní divize Chrudim, areál a.s. Agrop,
Chrudim

ISO 14001:2015
Výroba a distribuce laboratorních, čistých, speciálních a 
technických chemikálií.  
Výroba chemikálií podle požadavků zákazníků.

ISO 9001:2015
Výroba a distribuce laboratorních, čistých, speciálních a 
technických chemikálií.  
Výroba chemikálií podle požadavků zákazníků.

 

 

 

 


