
Certificado de Conformidade
Ce rtifi cate of Regi str ation

PT01/00440

0 Sistema de Gestão da Organização

ARNEG PORTUGUESA, Lda.

Estrada Nacional N.o 9, Ral

2710-039 SINTRA

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

NP EN ISO 9001:2015
Pelas atividades del

Fabrico, Comercialização, lnstalação e Assistência Técnica de

Equipamentos Frigoríficos Comerciais e lndustriais, Estanteria
Comercial, Caixas de Saída e Centrais de Refrigeração

Este certificado é válido desde
This ceftíficate is valid from

1 0 de setembro de 2018 até 09 de setembro de 2021 ,

sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
1 ün September 201 I until 0W September 2021 , and remains valid subject to satisfactory surveillance audits

Auditoria de Renovação a realizar antes de 09 de julho de 2021
Re ceftification audit due before 09th July 2021

Versão 8. Certificado pela SGS desde setembro de 2001
lssue 8. CeÍlied wíth SGS since September 2001

A auditoria que levou à emissão deste certificado teve inicio em 08 de junho de 2018

The audit leading to this ceúificate commenced on 08th June 2018

A data de validade do ceÉificado anterior foi até 09 de setembro de 2018

Previous rssue certificate validity date was until 09h September 2018

Autorizado pori
Authorized by

Luís Neves
Dieção de Ceftificação

Ce iif ication M an age me nt

Este documnto foi omitido pola Compahia do a@rdo @m as Condiçoos G€rais de

Seryiço disponiveis €m hllulüU{§gs@trjhl@-êEl&lll!9lgbttr. Chma'se
esp@ial aiençáo às clauqlas rêÍerêntos aos limiles de rêsponsabilidado, indemnização

ê jurisdição. A aulonücidade dêste documonto poderá sr vêÍifcada em

httoJ dw.ss.@try'clients/@dif6d clienls.htm. Qudqu€I ait€ração náo autorizada,

adulteraÇáo ou íalsilicaÇão do @nteúdo ou apalônoia de§te docurento á il€gal e os

transgrcsres podoráo sr alvo de todas a§ açoes lsgâis previ§las,
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SGS ICS - Serviços InteÍnacionais de CertiÍicação

Pólo Tecnológico de Lisboa, 6 piso 0 - 1600-546 Lisboa

T : 217 104200; F : 217 1 57 527
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