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Балканкар ЗАРЯ® получи сертификат DIN EN 729-2 от TÜV 
Rheinland Group

Балканкар ЗАРЯ, единственият български производител на стоманени колела 
и джанти получи сертификат DIN EN 729-2 (нов EN 3834-2) от TÜV Rheinland 
InterCert. TÜV Rheinland InterCer е член на TÜV Rheinland Holding AG, една от най-
старите и влиятелни организации за сертификация и технически надзор в 
Европа и света.

Сертифицирането на Балканкар ЗАРЯ по EN 729 доказва, че заводът разполага 
с внедрена система за контрол на качеството и квалифициран персонал за 
изпълнение на заваръчни процеси и сродни операции.

Сертификатът има номер: 01 DIN EN 729 122 06 3111. Валиден е до юни 2009 
година.

TÜV Rheinland Group е водеща международна организация за сертификация 
и технически надзор. Нейно мото е постоянното усъвършенстване на 
сигурността и качеството. Седалището на организацията се намира в Кьолн, 
Германия.

Бихме искали да използваме тази възможност, за да благодарим на целия 
персонал, чиято подкрепа и съдействие, допринесоха за успешното 
приключване на одита. Въз основа на този сертификат, Балканкар ЗАРЯ 
дава гаранция на клиентите си, че разполага с висококвалифициран персонал 
от специалисти и необходимата техника и оборудване за прилагането 
на подходящите процеси, с оглед на конкретните изисквания и желания на 
нашите партньори и клиенти.

Балканкар ЗАРЯ  ® АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на 
стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като пър-
вокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и гумопро-
изводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация за 
компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани 
търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република 
България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази пуб-
ликация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори не 
означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена 
информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.
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