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Certifica-se que o Sistema de Gestão da:

Colep Packaging Portugal, S.A.
Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977, Lugar de Lordêlo, União das Freguesias de Vila Chã,
Codal e Vila Cova de Perrinho,, 3730-423 Vale de Cambra, Portugal

foi aprovado pelo LRQA de acordo com as seguintes normas:

ISO 9001:2015
Números de Aprovação: ISO 9001 – 0030294

Este certificado só é válido junto com a folha anexa do mesmo número que lista os locais a que esta aprovação é aplicável.

O âmbito desta aprovação é aplicável a:

Desenvolvimento e fabrico de embalagens plásticas e embalagens metálicas para os mercados de Produtos Aerossol, Produtos 
Industriais e Produtos Alimentares. Corte de bobinas de folha, envernizamento e litografia de folha de Flandres e preparação dos 
fotolitos e provas de cor para impressão.
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Anexo ao Certificado

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Avenida D Carlos I, Nº 44 - 6º, 1200-649 Lisbon, Portugal for and on behalf of: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham 
B37 7ES, United Kingdom
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Localização Atividades

Colep Packaging Portugal, S.A.
Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977, Lugar de 
Lordêlo, União das Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova 
de Perrinho,, 3730-423 Vale de Cambra, Portugal

ISO 9001:2015
Desenvolvimento e fabrico de embalagens plásticas e 
embalagens metálicas para os mercados de Produtos 
Aerossol, Produtos Industriais e Produtos Alimentares. 
Corte de bobinas de folha, envernizamento e litografia de
folha de Flandres e preparação dos fotolitos e provas de 
cor para impressão.

Colep Packaging Polska, Sp.z.o.o.
Packaging Division, Ul. Przemyslowa, 10, 
97-410 Kleszczów, Polónia

ISO 9001:2015
Fabrico de embalagens metálicas para os mercados de 
Produtos Aerossol.

COLEP PACKAGING NAVARRA, S.A.
Apartado 144, Polígono Industrial, 31570 San Adrian, Navarra, 
Espanha

ISO 9001:2015
Fabrico de embalagens metálicas para os mercados de 
Produtos Industriais e Produtos Alimentares.


