
ponudba 

SIST NOVOSTI 
  

(mesečno obveščanje o novih standardih in predpisih)

Označite želena področja za obveščanje o novostih pri standardih/predpisih in pripravili vam bomo ponudbo.

Podatki o naročniku

Datum

Kontaktna oseba Organizacija

Naslov

Poštna številka Kraj

Identifikacijska št. za DDV Faks

Telefon E-pošta

Vrsta standardov Slovenski SIST

Mednarodni ISO

Mednarodni IEC

Evropski CEN

Evropski CENELEC

Nemški DIN, VDE, VDA

Britanski BS

Drugi standardi



Področja za standarde Terminologija. Dokumentacija

Kakovost. Storitve. Organizacija in vodenje

Zdravstveno varstvo. Medicinska oprema

Varstvo okolja in zdravja. Varnost

Meroslovje in merjenje. Fizikalni pojavi

Preskušanje

Mehanski sistemi in deli

Tekočinski sistemi

Izdelavna tehnika (stroji, orodja)

Prenos energije in toplote

Elektrotehnika

Elektronika

Telekomunikacije. Avdio in video tehnika

Informacijska tehnologija

Cestna, železniška, ladijska in letalska tehnika

Oprema za interni transport

Pakiranje in distribucija blaga

Tekstilna in usnjarska tehn. Oblačila

Kmetijstvo

Živilska tehnologija

Kemijska tehnologija

Rudarstvo. Nafta

Metalurgija

Lesna tehnologija

Steklarska in keramična industrija

Gumarska industrija. Polimeri

Tehnologija papirja

Industrija barv in barvil

Gradbeni materiali in gradnja

Nizke gradnje

Oprema za dom in trgovino

Razvedrilo. Šport

Drugo



Področja za predpise Tehnični predpisi

Meroslovje in merjenje

Industrija in energatika

Rudarstvo

Gradbeništvo

Urejanje prostora

Varstvo okolja

Varstvo pred nevarnimi snovmi

Promet in zveze

Trgovina

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Delovno pravo

Zdravstveno varstvo

Zdravstveni nadzor nad živili

Kmetijstvo in živinoreja

Gozdarstvo

Delovno pravo.

Drugo

  
Izpolnjen obrazec shranite in nam ga kot prilogo pošljite po e-pošti na prodaja@sist.si 
 

SIST, Slovenski inštitut za standardizacijo                                                                             
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana                                                                                           e-pošta: prodaja@sist.si        
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