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CERTYFIKAT 

Niniejszym poświadcza się, że przedsiębiorstwo 
 

Ernst Bohle GmbH 
 

Stauweiher 4 und 17 
51645 Gummersbach 
Niemcy 

 
wraz z wymienionymi w załączniku lokalizacjami 

wdrożyło i stosuje System Zarządzania Jakością. 

Zakres: 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż w zakresie izolacji ciepło-, zimno-, dźwięko-, 
ogniochronnych jak również sucha zabudowa i wykończenia wnętrz oraz świadczenie usług w 
przemyśle. 
Budowa rusztowań budowlanych i przemysłowych.  

Poprzez audit, udokumentowany sprawozdaniem, przedstawiono dowód, że niniejszy 
system zarządzania spełnia wymagania następującej normy: 
 
 

ISO 9001 : 2015 

 

Numer rejestracyjny certyfikatu  

Ważny od 

Ważny do 

Data certyfikacji 

059714 QM15 

2021-11-24 

2024-11-23 

2021-11-24 

 

DQS GmbH 
 

   
Markus Bleher 
Dyrektor  

  
 



 
Załącznik do certyfikatu 
Numer rejestracyjny 059714 QM15 
 
 

Ernst Bohle GmbH 
 

Stauweiher 4 und 17 
51645 Gummersbach 
Niemcy 
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Lokalizacja Zakresu 

431422 
Bohle Brandschutz GmbH 
Stauweiher 4 
51645 Gummersbach 
Niemcy 

 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż w 
zakresie izolacji ciepło-, zimno-, dźwięko-, 
ogniochronnych jak również sucha zabudowa i 
wykończenia wnętrz oraz świadczenie usług w 
przemyśle. 
Budowa rusztowań budowlanych i 
przemysłowych. 

495303 
Bohle Polska Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 67 
32-765 Rzezawa 
Polska 

 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż w 
zakresie izolacji ciepło-, zimno-, dźwięko-, 
ogniochronnych jak również sucha zabudowa i 
wykończenia wnętrz oraz świadczenie usług w 
przemyśle. 
Budowa rusztowań budowlanych i 
przemysłowych. 
 

431402 
Bohle Isoliertechnik GmbH 
Stauweiher 4 
51645 Gummersbach 
Niemcy 

 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż w 
zakresie izolacji ciepło-, zimno-, dźwięko-, 
ogniochronnych jak również sucha zabudowa i 
wykończenia wnętrz oraz świadczenie usług w 
przemyśle. 
Budowa rusztowań budowlanych i 
przemysłowych. 
 

31602334 
Aliman Isolierungen GmbH 
Am Etzfeld 7 
Pastetten 
85669 Pastetten 
Niemcy 

 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż w 
zakresie izolacji ciepło-, zimno-, dźwięko-, 
ogniochronnych jak również sucha zabudowa i 
wykończenia wnętrz oraz świadczenie usług w 
przemyśle. 
Budowa rusztowań budowlanych i 
przemysłowych. 



 
Załącznik do certyfikatu 
Numer rejestracyjny 059714 QM15 
 
 

Ernst Bohle GmbH 
 

Stauweiher 4 und 17 
51645 Gummersbach 
Niemcy 
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Lokalizacja Zakresu 

532765 
Bohle Dienstleistungen GmbH 
Stauweiher 4 
51645 Gummersbach 
Niemcy 

 
Projektowanie, produkcja i sprzedaż w 
zakresie izolacji ciepło-, zimno-, dźwięko-, 
ogniochronnych jak również sucha zabudowa i 
wykończenia wnętrz oraz świadczenie usług w 
przemyśle. 
Budowa rusztowań budowlanych i 
przemysłowych. 

 
 

 
 
 


