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Din partea O rganismului emitent: 

Bucureşti, 13 decembrie 2017 DNV GL – Business Assurance 

61 Tunari, 2nd district, RO-020561, 
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Daniel Savu 

Reprezentantul Managementului 

   

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în Contractul de Certificare poate invalida acest certificat.  

ORGANISMUL ACREDITAT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. 
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Numărul certificatului: 

171711-2015-AQ-ROU-RvA 

Data iniţială: 

09  februarie 2015 

V alabilitate: 

13  decembrie 2017 - 13  decembrie 2020 

 
Se certifică faptul că sistemul de management al 

KÖBER S.R.L. 
str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, RO 617410, Dumbrava Roșie, Jud. Neamţ, România 
şi sediile menţionate în Anexa ce însoţeşte acest Certificat  
 
 
Este conform cu cerinţele standardului privind Sistemele de Management al Calităţii: 

ISO 9001:2015 
 
 
Acest certificat este valabil pentru următorul domeniu de activitate: 
Proiectarea, producerea şi comercializarea produselor peliculogene: răşini, 
lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanţi, vopsele în dispersie 
apoasă, vopsele pentru uz industrial, vopsele pulbere. 
Proiectarea, fabricarea şi comercializarea de echipamente industriale pentru 
industria chimică, echipamente şi componente de echipamente pentru 
aparatura termică şi de aer condiţionat cu utilizare casnică, comercială şi 
industrială. 
Proiectarea, fabricarea si comercializarea echipamentelor industriale pentru 
industria chimică. 
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Anexa la Certificat 
 
KÖBER S.R.L. 
Sediile incluse în certificare sunt următoarele: 

Denumirea Sediului Adresa Sediului Domeniul de Activitate al Sediului 
KÖBER S.R.L. FN, RO 617221, Turturesti - Girov, 

Jud. Neamţ, România 
Proiectarea, producerea şi 
comercializarea produselor 
peliculogene: răşini, lacuri, vopsele, 
emailuri, grunduri, chituri, diluanţi, 
vopsele în dispersie apoasă, vopsele 
pentru uz industrial, vopsele pulbere. 

KÖBER S.R.L. str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, RO 
617410, Dumbrava Roșie, Jud. 
Neamţ, România 

Proiectarea, producerea şi 
comercializarea produselor 
peliculogene: răşini, lacuri, vopsele, 
emailuri, grunduri, chituri, diluanţi, 
vopsele în dispersie apoasă, vopsele 
pentru uz industrial, vopsele pulbere. 
Proiectarea echipamentelor industriale 
pentru industria chimică. 

KÖBER S.R.L. str. Zorelelor, nr. 25, RO 617511, 
Vaduri - Alexandru cel bun, Jud. 
Neamţ, România 

Proiectarea, fabricarea şi 
comercializarea de echipamente şi 
componente de echipamente pentru 
aparatura termică şi de aer condiţionat 
cu utilizare casnică, comercială şi 
industrială. 
Fabricarea de echipamente pentru 
industria chimica. 

 

 
 

 


