Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
im. Prof. F.Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17
tel. +48 32 256 92 57, fax +48 32 256 93 05
e-mail: biuro@zetom.eu
www.zetom.eu
„ZETOM” Katowice jest jednostką akredytowaną przez PCA
i notyﬁkowaną w UE o nr 1436 w zakresie badań, certyﬁkacji i oceny
zgodności wyrobów oraz Zakładowej Kontroli Produkcji, wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych. Specjalizuje się
również w odbiorach technicznych oraz szkoleniu pełnomocników,
auditorów i menedżerów systemów zarządzania. Szkoli i doradza
w zakresie wdrażania nowoczesnych metod i systemów według
międzynarodowych standardów.
“ZETOM” Katowice is a PCA accredited body and an EU notiﬁed
body number 1436 in the scope of tests, certiﬁcation and conformity
assessment of products and Factory Production Control, calibration
and veriﬁcation of measuring instruments. It also specialises in
technical approvals and trainings of proxies, auditors and managers of
management systems. It trains and counsels in the scope of
implementing advanced methods and systems according to
international standards.

BUSINESS CENTRES

Wimont Jerzy Wiśniowski
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 107
tel. +48 32 240 03 96, fax +48 32 278 24 31
Mobile: 691 474 051
e-mail: wimont@wimont.com.pl, wimontbramy@wp.eu
www.wimont.com.pl
Firma specjalizuje się w produkcji bram garażowych i przemysłowych. O jakości wyrobów świadczą: zastosowane rozwiązania
techniczne, wysokiej klasy materiały czołowych europejskich producentów, staranna produkcja (zgodna z normami EN) oraz
wyspecjalizowana kadra pracowników. Produkt dostosowany
do oczekiwań oraz indywidualnych potrzeb klienta został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wygodę
użytkowania, bezpieczeństwo oraz estetykę. Dewiza ﬁrmy brzmi:
Potrzeby klienta są naszymi potrzebami.
e company specializes in the production of garage and industrial
gates. e quality of its products can be conﬁrmed with the technical
solutions applied, high-class materials coming from the leading
European producers, precise production (compliant with the EN
standards) and specialized staﬀ. e product, adjusted to the
expectations and individual needs of a customer, has been designed in
such a way so as to provide its users with maximum convenience of
use, safety and aesthetics. e motto of the company is: the customer’s
needs are our needs.
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