Současný certifikát vystaven:
Platnost certifikátu do:
Identifikační číslo certifikátu:

06. červen 2022
05. červen 2025
10439637

První certifikát vystaven:
ISO 14001 - 23. únor 2022
ISO 45001 - 23. únor 2022
ISO 9001 - 23. únor 2022

Certifikát
Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850, Krásno nad Becvou, 757 01 Valašské Mezirící, Česko

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015
Číslo smlouvy: ISO 14001 – 00034933, ISO 45001 – 00034934, ISO 9001 – 00034935

Rozsah certifikace je uplatněn na:
Zpracování plochého skla a skleněných výrobků určených pro domácí spotřebiče a chladírenská zařízení. Návrh a vývoj rámů dveří
pro chla-dírenská zařízení, Výroba rámů a dveří pro chladírenská zařízení, jejich montáž a servis.
Tento certifikát navazuje na předchozí schválení jiného certifikačního orgánu:
Původní certifikát ISO 14001 schválení pro 05-JUN-2019, TÜV SÜD Czech s.r.o. Číslo certifikátu 12.133.709
Původní certifikát ISO 9001 schválení pro 06-JUN-2019, TÜV SÜD Czech s.r.o. Číslo certifikátu 12.133.709

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Vystaveno v: LRQA Česká Republika s.r.o.
v zastoupení: LRQA Limited
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any 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 LRQA 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.
Issued by: LRQA Česká Republika s.r.o., Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: LRQA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37
7ES, United Kingdom
Page 1 of 1

