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Цей сертифікат засвідчує, що система менеджменту якості організації: 

Fronius International GmbH  

 
 

 

Фроніусштрасе 1, 4643 Петтенбах, Австрія 
 

  

схвалена Lloyd's Register і відповідає вимогам наступних стандартів: 

ISO 9001:2015 

 

 

 

Номер схвалення: ISO 9001 – 00018945 

 
Цей сертифікат діє лише у зв'язку з графіком сертифікатів, який містить той самий номер, на якому перелічені місця, 
застосовні до цього схвалення. 

 

Сфера дії цього схвалення застосовується до: 

Розробка, виробництво, продаж і післяпродажне обслуговування зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних батарей. Керування й адміністрування.  
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Місце знаходження: Діяльність: 

 

Fronius International GmbH  

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Австрія 

ISO 9001:2015  

Виробництво компонентів для зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування і 
систем для заряду акумуляторних батарей. Керування 
й адміністрування. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Kaufmannstraße 19, 6020 Innsbruck, Австрія 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Kirchenplatz 19, 4643 Pettenbach, Австрія 

ISO 9001:2015  

Виробництво систем для заряджання акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Lieferinger Hauptstraße 128, 5020 Salzburg, 

Австрія 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Fronius Straße 5, 4642 Sattledt, Австрія 

ISO 9001:2015  

Виробництво зварювальних систем, інверторів, 
акумуляторів енергії, систем керування та систем для 
заряду акумуляторних батарей. Керування й 
адміністрування.  
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Місце знаходження: Діяльність: 

Fronius International GmbH  

Gruberstraße 2a, 4641 Steinhaus, Австрія 

ISO 9001:2015  

Післяпродажне обслуговування зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування та 
систем для заряду акумуляторних батарей.  Керування 
й адміністрування. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Pointstraße 6, 4641 Steinhaus, Австрія 

ISO 9001:2015  

Розробка і виробництво рішень для зварювальних 
систем. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Günter-Fronius-Straße 1, 4600 Thalheim, 

Австрія 

ISO 9001:2015  

Дослідження й розробка зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування та 
систем для заряду акумуляторних батарей. Керування 
й адміністрування. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Froniusplatz 1-4, 4600 Wels, Австрія 

ISO 9001:2015  

Маркетингове просування й продаж зварювальних 
систем, інверторів, акумуляторів енергії, систем 
керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. Керування й адміністрування. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Daumegasse 7, 1100 Wien, Австрія 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

Розробка програмного забезпечення для 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 
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Місце знаходження: Діяльність: 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Podolí u Brna 474, 664 03 Brno-Podolí, 

Чеська Республіка 
 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Prazska trida 293/12, 500 04 Hradec Králové-Kukleny,               
Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Brnenska 2661/65, 586 01 Jihlava, Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Kyselovská 41/2, 783 01 Olomouc, Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 
 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Slévárenská 405/15, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,                  
Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 
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Місце знаходження: Діяльність: 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Letkovská 645/38, 326 00 Plzeň - Božkov, 

Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Dolnoměcholupská 1535/14, 102 00 Praha,  

Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей.  Керування й адміністрування. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Riegrova 1507, 415 01 Teplice, Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Havlíčkova 375, 760 01 Zlín - Malenovice, 

Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Продаж і післяпродажне обслуговування 
зварювальних систем, інверторів, акумуляторів енергії, 
систем керування та систем для заряду акумуляторних 
батарей. 

 

 
 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Tovární 170, 381 01 Český Krumlov,  

Чеська Республіка 

ISO 9001:2015  

Виробництво компонентів для зварювальних систем, 
інверторів, акумуляторів енергії, систем керування і 
систем для заряду акумуляторних батарей. Керування 
й адміністрування. 

 

 
 

  

 

  

  

 


