TÜV SÜD Czech
AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC® CoC
hodnotil systém spotřebitelského řetězce společnosti:

TOP PRINT Packaging s.r.o.
Kaštanová 125b
CZ – 62000 Brno
rozsah certifikace:
výroba obalů z hladké lepenky
s FSC prohlášením: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled
zahrnuje systém zpracovatelského řetězce: transferový
Úplný seznam produktů, dřevin a FSC prohlášení, na které se vztahuje tento certifikát,
je uveden v FSC databázi: http://info.fsc.org.
Hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky Forest Stewardship Council® A.C.
(FSC) s použitím standardu: FSC-STD-40-004. Číslo verze FSC standardu, dle kterého
byla společnost auditována, je uvedeno v FSC databázi.
Toto je jednoduchá certifikace.
Seznam členů a produktových skupin je uveden v příloze tohoto certifikátu, který je jeho
nedílnou součástí a obsahuje 1 stranu.

Platnost certifikátu: 22.01.2024
Registrační kód certifikátu: TSUD-COC-000199, revize 1
Tento certifikát je revizí certifikátu č. TSUD-COC-000199, který byl
vydán 23.01.2019

F 540-028-109CZ (2019-06-15) (F540_028_109CZ)

Praha, 29.10.2020
Luděk Maryška, vedoucí certifikačního orgánu

Platnost certifikátu je podmíněna řádným dozorem. Tento certifikát sám o sobě není
důkazem toho, že určitý výrobek dodávaný držitelem certifikátu je FSC certifikovaný (nebo
FSC Controlled Wood). Výrobky nabízené, zasílané nebo prodávané držitelem tohoto
certifikátu se považují za zahrnuté v rámci platnosti tohoto certifikátu pouze, pokud je
požadované prohlášení o FSC jasně uvedené na fakturách a přepravních dokladech.
Tento certifikát je majetkem společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. a veškeré jeho exempláře
a kopie budou na žádost TÜV SÜD Czech s.r.o. zničeny nebo vráceny společnosti TÜV
SÜD Czech s.r.o. Rozsah certifikátu zahrnuje pouze prodej FSC výrobků ve výše uvedeném
rozsahu a v databázi FSC.
Platnost tohoto certifikátu musí být ověřena v databázi FSC (http://info.fsc.org/).
TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

Příloha k certifikátu číslo: TSUD-COC-000199, revize 1

Produktové typy:

P2.1 Copying, printing, communication paper
5.1 Cardboard packaging
P5.2 Corrugated paper, packaging
P8.4 Advertising materials

