
Certyfikacja ISO/TS 16949 (IATF 16949) - system zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (uznany certyfikat 
i znak DEKRA)

Badanie i certyfikacja kosmetyków i chemii samochodowej

Badania typu i certyfikacja systemów zabezpieczenia ładunku (certyfikat Code XL)

Fotometria - specjalistyczne badania oświetlenia samochodowego (europejskie testy akceptacyjne ECE i normy
amerykańskie)

EMC - badania podzespołów elektrycznych i elektronicznych do samochodów i autobusów, zgodnie
z Dyrektywą Motoryzacyjną 2004/104/WE 

Znaki bezpieczeństwa dla eksporterów - badania i wsparcie w zakresie uzyskania certyfikacji na rynek
amerykański (e4, FCC) i chiński (CCC) 

Certyfikat CB-EMC (znak CE) i wiele innych...

Badania wg standardów własnych klienta (mają Państwo pewność, że produkt i zakład spełniają wszystkie
wymagania stawiane przez odbiorcę)

Audyty dostawców (w tym dla importerów części i podzespołów z krajów azjatyckich)

Specjalistyczne szkolenia branżowe (dostępne w formule otwartej oraz zamkniętej)



WARSZAWA
ul. Rzymowskiego 28
Tel. +48.22.654-43-10 do 11
Fax +48.22.890-00-73

WROCŁAW
Plac Solny 20
Tel. +48.71.780-47-77 do 78
Fax +48.71.780-47-79

KRAKÓW
ul. Puszkarska 9
Tel. +48.12.445-63-74
Fax +48.12.445-63-74

POZNAŃ
ul. Św. Michała 43
Tel. +48.61.651-98-95
Fax +48.61.651-98-95

TORUŃ
ul. Płocka 3
Tel. +48.56.623-61-87
Fax +48.56.623-61-87

Badania niszczące i nieniszczące materiałów

Ekspertyzy w zakresie oceny zgodności maszyn, linii technologicznych i innych narzędzi pracy z dyrektywami
2009/104/WE i 2006/42/WE

Usługi eksperckie z zakresu bezpieczeństwa procesowego (ATEX, SEVESO, analizy zagrożeń i oceny ryzyka)

Usługi dla spawalnictwa (certyfikacja systemów jakości, szkolenia i certyfikacja spawaczy)

DEKRA świadczy również usługi w zakresie badań technicznych i rzeczoznawstwa pojazdów, zarządzania
pojazdami używanymi oraz flotą samochodową.

DEKRA Certification Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie
- światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów,
odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

DEKRA Certification w Polsce z centralą we Wrocławiu oraz oddziałami w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Toruniu
tworzy zespół 250 specjalistów. Obecna na rynku od 2001 roku, jest bezstronną i niezależną w decyzjach jednostką
certyfikacyjną, zajmującą czołową pozycję na polskim rynku certyfikacji.

Certyfikaty i raporty sygnowane przez DEKRA są szeroko rozpoznawalne w Polsce, Europie i na świecie.
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