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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti: 

Ray Service Integrated Solutions Group 

 

 

Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, Česko 

 
 

 

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:  

 AS 9100D (technically equivalent to EN 9100:2016 and JISQ 9100 – 2016)  

 

Tato certifikace byla provedena v souladu s požadavky EN 9104-001:2013  

Lloyds Register Quality Assurance je akreditován podle schématu IAQG ICOP 

 

 
 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Vystaveno v: Lloyd's Register Quality Assurance Limited  

 

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

    

Certifikát vystaven: 27. duben 2017 

Datum revize: 24. května 2018 

Platnost certifikátu do: 26. duben 2020  

Identifikační číslo certifikátu: 10094192 

První certifikát vystaven:  

AS 9100 27. duben 2011 

Číslo smlouvy: AS 9100 - 0050630  

 
 

 
 

 

Rozsah certifikace je uplatněn na: 

Výroba a distribuce konektorů, propojovacích systémů, elektromechanických sestav  
a souvisejících produktů a služeb pro letecký, kosmický a obranný průmysl.  



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10094192 
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Provozovny Činnosti 

  

Ray Service Integrated Solutions Group 

Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, Česko 

AS 9100D  

Výroba a distribuce konektorů, propojovacích 
systémů, elektromechanických sestav a 
souvisejících produktů a služeb pro letecký, 
kosmický a obranný průmysl.  

 

 

 
 

EWAS, s.r.o.  

Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, Česko 

AS 9100D  

Prodej konektorů, propojovacích systémů, 
mechanických a elektromechanických sestav a 
souvisejících výrobků. 

 

 

 

 

Ray Service ADE, s.r.o.  

Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, Česko 

AS 9100D  

Prodej elektrických konektorů, propojovacích 
systémů, mechanických a elektromechanických 
sestav a souvisejících produktů a služeb pro 
vojenský průmysl.  

 

 

 

 

Ray Service, a.s.  

Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, Česko 

AS 9100D  

Výroba a distribuce propojovacích a kabelových 
systémů, elektromechanických sestav a celků 
souvisejících s produkty a službami pro letecký a 
vojenský průmysl.  

 

 

 

 

Raytech ADC, s.r.o.  

Huštěnovská 2022, 686 03 Staré Město, Česko 

AS 9100D  

Montáž elektrických konektorů pro vojenský a 
letecký průmysl. 

 

 
 

 

  

   

 


