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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti: 

Fronius International GmbH 

 
   

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Rakousko 

 

  

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů: 

ISO 9001:2015 

 

 

 

Číslo smlouvy: ISO 9001 – 00018945 

 
Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam certifikovaných 
míst. 

 

Rozsah certifikace je uplatněn na: 

 

Vývoj, výroba, prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. Správa a administrace. 

 

 

 



 
  

  
Identifikační číslo certifikátu:  10464961 

 

Příloha certifikátu 
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Provozovny Činnosti 

 

Fronius International GmbH  

Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Rakousko 

ISO 9001:2015  

Výroba součástí pro svařovací systémy, střídače, řešení 
pro ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecí systémy akumulátorů. Správa a administrace. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz - Gösting, 

Rakousko 

ISO 9001:2015  

Vývoj, výroba, prodej a servis svařovacích systémů, 
střídačů, řešení pro ukládání energie a energetického 
managementu a nabíjecích systémů akumulátorů. Správa 
a administrace. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Kaufmannstraße 19, 6010 Innsbruck, Rakousko 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Wartberger Straße 11, 4643 Pettenbach, 

Rakousko 

ISO 9001:2015  

Elektrotechnické konstrukce a zařízení. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Kirchenplatz 19, 4643 Pettenbach, Rakousko  

ISO 9001:2015  

Výroba nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Lieferinger Hauptstraße 128, 5020 Salzburg, 

Rakousko 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 



 
  

  
Identifikační číslo certifikátu:  10464961 

 

Příloha certifikátu 
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Provozovny Činnosti 

Fronius International GmbH  

Fronius Straße 5, 4642 Sattledt, Rakousko 

ISO 9001:2015  

Výroba svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. Správa 
a administrace. 

 

 
 

Fronius International GmbH  

Pointstraße 6, 4641 Steinhaus, Rakousko 

ISO 9001:2015  

Vývoj a výroba svařovacích systémů. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Gruberstraße 2a, 4641 Steinhaus, Rakousko 

ISO 9001:2015  

Servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro ukládání 
energie a energetického managementu a nabíjecích 
systémů akumulátorů. Správa a administrace. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Günter-Fronius-Straße 1, 4609 Thalheim bei Wels, Rakousko  

ISO 9001:2015  

Výzkum a vývoj svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. Správa 
a administrace. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Froniusplatz 1-4, 4600 Wels, Rakousko 

ISO 9001:2015  

Marketing a prodej svařovacích systémů, střídačů, řešení 
pro ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. Správa 
a administrace. 

 

 

 

Fronius International GmbH  

Daumegasse 7, 1100 Wien, Rakousko  

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

Vývoj softwaru pro svařovací systémy, střídače, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecí systémy akumulátorů. 

 

 

 



 
  

  
Identifikační číslo certifikátu:  10464961 

 

Příloha certifikátu 
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Provozovny Činnosti 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Podolí u Brna 474, 664 03 Brno-Podolí, Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové-Kukleny,  

Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Znojemská 5434/44, 586 01 Jihlava, Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Kyselovská 41/2, 783 01 Olomouc, Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

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

Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Letkovská 645/38, 326 00 Plzeň - Božkov, 

Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 



 
  

  
Identifikační číslo certifikátu:  10464961 

 

Příloha certifikátu 
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Provozovny Činnosti 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Dolnoměcholupská 1535/14, 102 00 Praha, Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. Správa 
a administrace. 

 

 
 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Riegrova 1507, 415 01 Teplice, Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 
 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Havlíčkova 375, 760 01 Zlín - Malenovice, 

Česká republika 

ISO 9001:2015  

Prodej a servis svařovacích systémů, střídačů, řešení pro 
ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecích systémů akumulátorů. 

 

 

 

FRONIUS Česká republika s.r.o.  

Tovární 170, 381 01 Český Krumlov, Česká republika 

ISO 9001:2015  

Výroba součástí pro svařovací systémy, střídače, řešení 
pro ukládání energie a energetického managementu 
a nabíjecí systémy akumulátorů. Správa a administrace. 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 


