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Echo Precast Engineering zdobywa certyfikat 
ISO 9001:2015 
Świadczy o zaangażowaniu firmy w jakość i doskonałość 
 
Houthalen, Belgia – Echo Precast Engineering, firma projektująca i produkująca maszyny oraz 
urządzenia do produkcji prefabrykatów strunobetonowych, uzyskała certyfikat ISO 9001: 2015 
dla swojego systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i 
obsługi posprzedażowej maszyn oraz urządzeń. 
 
ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu 
zarządzania jakością. Jest stosowana przez firmy mające na celu oferowanie spójnych 
produktów i usług, które spełniają wymagania klientów oraz przestrzegają przepisów 
ustawowych i regulacyjnych. 
Dążąc do doskonałości procesów, Echo Precast Engineering publicznie pokazuje swoim klientom 
i dostawcom na całym świecie, że jest firmą, której zależy na jakości we wszystkich 
prowadzonych procesach, aby lepiej służyć swoim klientom. 
 

ISO 9001:2015 potwierdza i poświadcza najwyższe standardy Echo Precast 
Engineering w zakresie jakości oraz nastawienie na doskonałe wyniki i 

innowacje. 

 
"Jesteśmy zaszczyceni z powodu uzyskania tego prestiżowego certyfikatu, który świadczy o 
naszej kulturze pracy zespołowej, wysokiej wydajności i zaangażowaniu na rzecz naszych 
klientów na najwyższym poziomie" – powiedziała Sabine Erspamer, dyrektor zarządzająca. "To 
prawdziwy dowód ciężkiej pracy naszego zespołu Echo, naszych pracowników, którzy 
codziennie zapewniają ten uznany poziom doskonałości" – oznajmił Stef Verhelst, dyrektor 
zarządzający Echo Precast Engineering. 
 
Normy ISO są regularnie weryfikowane, aby zapewnić, że ich wymagania odzwierciedlają 
najlepsze praktyki dla organizacji, a także potrzeby klientów na rozwijającym się rynku. Więcej 
informacji znajduje się na: www.certification.bureauveritas.com 
 
Informacje o firmie Echo Precast Engineering 
 
Echo Precast Engineering z siedzibą w Houthalen (Belgia) zajmuje się projektowaniem i budową 
maszyn i urządzeń do produkcji elementów z betonu sprężonego. Na przestrzeni lat, dzięki 
kompletnej wiedzy technicznej i usługom inżynieryjnym, wypracowaliśmy sobie 
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międzynarodową renomę. Łącząc wiedzę ekspercką z wieloletnim doświadczeniem oferujemy 
rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, czyli dokładnie taką przewagę konkurencyjną, 
jakiej potrzebuje. Więcej informacji znajduje się na: www.echoprecast.com 
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