Certyfikat Zatwierdzenia
Zaświadcza się, że

TFP grafika Sp. z o.o.
ul. 750 - lecia 11, 63-100 Śrem, Polska
był auditowany przez Lloyd's Register, i spełnia wymagania określone w:
BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 5, July 2015
Basic Hygiene
Announced Audit
Extended due to COVID-19
i uzyskał poziom certyfikacji A dotyczy Obszaru Produktu 02 – Paper making

Paul Graaf - Area Operations Manager North Europe
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Data Auditu: 12 kwiecień 2019
BRC Site Code: 1992477
Data wydania certyfikatu: 12 czerwiec 2019
BRC Numer Auditora: 108151
Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10264081
Data ponownego auditu, od: 10 maj 2020
do: 10 listopad 2020
Data ważności: 22 grudzień 2020
Numer Zatwierdzenia: 0050535
Zakres zatwierdzenia:
Produkcja opakowań tekturowych do pośredniego kontaktu z żywnością z tektury falistej kaszerowanej i
litej dla przemysłu spożywczego i niespożywczego, sztancowanie, kaszerowanie, okienkowanie,
składanie i klejenie. Handel zadrukowanymi i czystymi arkuszami papieru, zadrukowaną i czystą tekturą
falistą, zadrukowaną i czystą tekturą litą przeznaczoną do pakowania. Wyłączenia z zakresu: Produkcja
standów reklamowych.

If you would like to feed back comments on BRC Global Standards scheme or the audit process directly to us, please email enquiries@brcglobalstandards.com or call the TELL BRC hotline +44(0)20
39318148.

Visit the BRC Directory www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity.
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to
in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for an y loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms
and conditions set out in that contract.
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