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Essen, 2021-11-25Organism de certificare
la TÜV NORD CERT GmbH

Valabilitatea prezentului certificat
se va verifica pe info.fsc.org

Această certificarea a fost derulată în conformitate cu procedurile de auditare și certificare TÜV NORD CERT și face obiectul unor
audituri de supraveghere periodice. Prezentul certificat rămâne proprietatea TÜV NORD CERT GmbH și va fi returnat la cerere.
Prezentul certificat în sine nu constituie dovadă că un anumit produs furnizat de titularul certificatului este certificat FSC .®

Produsele oferite, expediate sau vândute de titularul certificatului pot fi considerate ca fiind acoperite de domeniul prezentului
Este valabil numai în legătură cucertificat doar când revendicarea FSC este stipulată clar pe facturi și pe documentele de expedi�ie.®

certificatul de înregistrare TÜV NORD CERT nr. 44 751 000000.
Valabilitatea poate fi verificată accesând link-ul https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

Cod de înregistrare certificat FSC: TUEV COC-- 00 -001588 2

Valabil până la : 2024-12-17
Valabil de la : 2021-11-25

Această companie este îndreptă�ită să utilizeze marca comercială pentruForest Stewardship Council (FSC)®

produsele și/sau serviciile sus-men�ionate

TÜV NORD CERT GmbH certifică prin prezentul document că o evaluare independentă în conformitate cu
FSC -STD-40-004, V3-0; FSC -STD-50-001, V2-0; FSC -STD-40-003, V2-1® ® ® a fost efectuată în numele

Achizi�ionarea de hârtie și carton (FSC mixt, FSC reciclat); Producerea și vânzarea
de ambalaje din carton și cArtù® (FSC mixt, FSC reciclat) – Sistem de transfer
Comercializarea ambalajelor din carton (FSC mixt, FSC reciclat) – Sistem de transfer

Nr. de înregistrare certificat TUEV: 44 751 -00 / 44 25 -00191770 2 9 191770 2

Nr. raport de audit 35 / 3530 2863 31 0892

C E R T I F I C AT

Accredited by ASI for certification against
voluntary sustainability standards

TÜV NORD CERT GmbH 45307 EssenAm TÜV 1 www.tuev-nord-cert.com
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