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Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на:  

Мултиимпекс ЕООД 

 

 

Орешак, 5600 Троян, България 

 
 

 

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти:  

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Издаден от: Lloyd's Register EMEA Branch 

за и от името на: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

Този сертификат е валиден само заедно с приложението към него, което носи същия номер и на което 
са изброени всички обекти, включени в това одобрение. 

    

Дата на издаване: 4 Септември 2018 Първоначално одобрение:  

Дата на валидност: 31 Август 2019 ISO 9001 – 9 Август 2001 

Сертификат номер: 10126049 

  

Номер на одобрение: ISO 9001 – 0042197  

 

 

 
 

 

Обхватът на одобрението е приложим за: 

Разработване и производство на сухи строителни лепила (включително запазени марки 
MULTICOL®, CITYCOL®, разработване и производство на сухи строителни лепила (включително 

запазени марки MULTICOL®, CITYCOL®, TERMOCOL®, STIROCOL®, CITYCOL TERMO®, 
CITYCOL TERMO PLUS®, MINERALCOL®) – конвенционални - тип “C-1” и специални тип “C-2”; 

специални лепила (за термоизолационни материали включително запазени марки TERMO FIX®, 
паркет, дърво, балатум, мокети, тапети, PVC); сухи, течни и пастообразни мазилки и шпакловки 

(включително запазени марки MULTIART®, PLASTIKA®, MAXPROTEKT®); импрегниращи грундове и 
разтвори; вододисперсионни бои; саморазливни подове (включително запазена марка 

MULTIFLOOR®); фугиращи смеси; епоксидни подови и стенни покрития. 



 

Приложение към сертификат 

Сертификат номер: 10126049 
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Обекти Дейности 

  

Орешак 

5600 Троян 

ISO 9001:2015 

Разработване и производство на сухи 
строителни лепила (включително запазени 
марки MULTICOL®, CITYCOL®, разработване и 
производство на сухи строителни лепила 
(включително запазени марки MULTICOL®, 
CITYCOL®, TERMOCOL®, STIROCOL®, CITYCOL 
TERMO®, CITYCOL TERMO PLUS®, 
MINERALCOL®) – конвенционални - тип “C-1” и 
специални тип “C-2”; специални лепила (за 
термоизолационни материали включително 
запазени марки TERMO FIX®, паркет, дърво, 
балатум, мокети, тапети, PVC); сухи, течни и 
пастообразни мазилки и шпакловки 
(включително запазени марки MULTIART®, 
PLASTIKA®, MAXPROTEKT®); импрегниращи 
грундове и разтвори; вододисперсионни бои; 
саморазливни подове (включително запазена 
марка MULTIFLOOR®); фугиращи смеси; 
епоксидни подови и стенни покрития. 
 
 

 
 

 

Мултиимпекс ЕООД  

ул. Маестро Милков 12, вх. 2, ап. 1 

1113 София 

ISO 9001:2015 

Маркетинг, закупуване, човешки ресурси, 
приемане на поръчки от клиенти. 
 
 

 

 

 

  

   

 


