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CERTIFIKÁT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH tímto potvrzuje, že organizace 

esco -  european salt company GmbH & Co. KG 
 
 
 
Oblast certifikace: 
Vývoj, získávání, výroba, zpracování, skladování, prodej a distribuce produktů ze solného roztoku, 
mořské, kamenné a vakuové soli, soli pro farmaceutické účely a dalších solných produktů, tvorba 
kavern a jejich provoz, skladování LPG 
 
Certifikované místo: 
Landschaftstraße 1, 30159 Hannover, Deutschland 
(další pobočky dle přílohy) 
 
 

má zavedený systém managementu kvality, který odpovídá výše uvedené normĕ a tento účinně 
uplatňuje. Důkaz byl podán v rámci certifikačního auditu, zpráva č. A18061291. 

Registrační číslo certifikátu: 80619454 
Platnost předchozího certifikátu: 2019-06-23 

Platnost certifikátu od: 24.06.2019  
Platnost certifikátu do: 23.06.2022 
 

 
 

 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.06.2019 
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Příloha k certifikátu č. 80619454 
 
Platnost certifikátu od 24.06.2019 do 23.06.2022 

 
Do oblasti platnosti výše uvedeného certifikátu spadají následující pobočky / společnosti: 

 Centrála Sídlo Oblast certifikace 
 esco -  european salt 

company GmbH & Co. 
KG 

Landschaftstraße 1 
30159 Hannover 
Deutschland 
 

Vývoj, získávání, výroba, zpracování, 
skladování, prodej a distribuce 
produktů ze solného roztoku, mořské, 
kamenné a vakuové soli, soli pro 
farmaceutické účely a dalších solných 
produktů, tvorba kavern a jejich 
provoz, skladování LPG 

 na následujících pobočky / ve společnostech na 
následujících pobočky 

Oblast certifikace 

1.  esco -  european salt 
company GmbH & Co. 
KG 
(Werk Bernburg) 

Kustrenaer Weg 7 
06406 Bernburg 
Deutschland 
 

Získávání, výroba, zpracování a 
skladování produktů ze solného 
roztoku, kamenné soli, vakuové soli a 
dalších solných produktů, tvorba 
kavern a jejich provoz, skladování 
LPG  

2.  esco -  european salt 
company GmbH & Co. 
KG 
(Werk Braunschweig-
Lüneburg) 

Bahnhofstraße 15 
38368 Grasleben 
Deutschland 
 

Získávání, výroba, zpracování a 
skladování produktů z kamenné soli a 
dalších solných produktů  

3.  esco -  european salt 
company GmbH & Co. 
KG 
(Werk Borth) 

Karlstraße 80 
47495 Rheinberg 
Deutschland 
 

Získávání, výroba, zpracování a 
skladování produktů ze solného 
roztoku, mořské, kamenné a vakuové 
soli, soli pro farmaceutické účely a 
dalších solných produktů 

4.  Ickenroth GmbH Auf der Heide 4 
56424 Staudt 
Deutschland 
 

Výroba, zpracování, skladování, 
prodej a distribuce produktů ze 
solného roztoku, mořské, kamenné a 
vakuové soli 

5.  Deutscher Straßen-
Dienst GmbH 

Landschaftstraße 1 
30159 Hannover 
Deutschland 
 

Prodej a distribuce produktů ze 
solného roztoku, kamenné a vakuové 
soli a dalších solných produktů 

6.  Frisia Zout B.V. Lange Lijnbaan 15 
8861 NW Harlingen 
Niederlande 
 

Získávání, výroba, zpracování, 
skladování, prodej a distribuce 
produktů ze solného roztoku, 
kamenné a vakuové soli a dalších 
solných produktů, tvorba kavern a 
jejich provoz 

7.  esco benelux N.V. Park Lane, Culliganlaan 2G 
bus 1 
1831 Diegem 
Belgien 
 

Zpracování, skladování, prodej a 
distribuce produktů ze solného 
roztoku, mořské, kamenné a vakuové 
soli, soli pro farmaceutické účely a 
dalších solných produktů 

8.  esco france S.A.S. 49, ave Georges Pompidou 
92593 Levallois-Perret 
Frankreich 
 

Prodej a distribuce produktů ze 
solného roztoku, mořské, kamenné a 
vakuové soli, soli pro farmaceutické 
účely a dalších solných produktů 
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Příloha k certifikátu č. 80619454 
 
Platnost certifikátu od 24.06.2019 do 23.06.2022 

 
Do oblasti platnosti výše uvedeného certifikátu spadají následující pobočky / společnosti: 

 Centrála Sídlo Oblast certifikace 
 esco -  european salt 

company GmbH & Co. 
KG 

Landschaftstraße 1 
30159 Hannover 
Deutschland 
 

Vývoj, získávání, výroba, zpracování, 
skladování, prodej a distribuce 
produktů ze solného roztoku, mořské, 
kamenné a vakuové soli, soli pro 
farmaceutické účely a dalších solných 
produktů, tvorba kavern a jejich 
provoz, skladování LPG 

 na následujících pobočky / ve společnostech na 
následujících pobočky 

Oblast certifikace 

9.  Saline Cérébos S.A.S. 1, rue de la Saline 
54110 Dombasle-sur-Meurthe 
Frankreich 
 

Výroba, zpracování a skladování 
produktů z mořské, kamenné a 
vakuové soli a dalších solných 
produktů 

10.  esco france S.A.S. ZA Solvay Porte Est route des 
Digues 
54110 Dombasle-sur-Meurthe 
Frankreich 
 

Získávání, výroba, zpracování a 
skladování produktů z kamenné a 
vakuové soli, soli pro farmaceutické 
účely a dalších solných produktů 

11.  Vatel, Companhia de 
Produtos Alimentares, 
S.A. 

Quinta da Figueira - 
Sobralinho Apartado 211 
2616-956 Alverca 
Portugal 

Skladování, prodej a distribuce 
produktů ze solného roztoku, mořské 
soli, vakuové soli a dalších solných 
produktů 

12.  Vatel, Companhia de 
Produtos Alimentares, 
S.A. 

Avenida dos Operários 
Conserveiros 
8700-909 Olhao 
Portugal 

Výroba, zpracování, skladování, 
prodej a distribuce produktů ze 
solného roztoku, mořské soli, vakuové 
soli a dalších solných produktů 

13.  esco Spain S.L. World Trade Center Muelle de 
Barcelona, 
08039 Barcelona 
Spanien 

Prodej a distribuce produktů z mořské, 
kamenné a vakuové soli a dalších 
solných produktů 

14.  K+S Czech Republik a.s. 
Olomouc 

Sladkovského E.p. 234/47 
77911 OLOMOUC-HOLICE 
Tschechische Republik 
 

Vývoj, výroba, zpracování, skladování, 
prodej a distribuce produktů z mořské, 
kamenné a vakuové soli, soli pro 
farmaceutické účely a dalších solných 
produktů 

15.  K+S Czech Republik a.s. 
Prag 

Novodvorská 1062/12 
14200 Praha 4 
Tschechische Republik 
 

Prodej a distribuce produktů z mořské, 
kamenné a vakuové soli, soli pro 
farmaceutické účely a dalších solných 
produktů 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.06.2019 


