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Certifikát
Neohlášeny audit
Certifikačný orgán:

LRQA France SAS
Certifikační orgán akreditovaný podle ISO / IEC 17065 pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě
podepsané dohody tímto potvrzuje, že výrobní činnosti společnosti:

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602, 339 01 Klatovy IV, Česko
GLN: 8595022700004
COID: 16607
Splňuje požadavky:

IFS Food Version 7, October 2020 a dalších souvisejících normativních dokumentů
na Nejvyšší úrovni
s hodnocením na 95.73%
Číslo schválení: 0047364
V rámci rozsahu certifikace:
Výroba chleba, běžného pečiva, jemného pečiva baleného do fólie nebo nebaleného a strouhanky v papírových sáčcích. Výroba
lineckého třeného pečiva baleného do PS blistrů a fólie. Výroba cukrářských výrobků balených do fólie a kartónu nebo
nebalených.
Produktové kategorie: 6. Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks
Technologické kategorie: D, F

Paul Graaf
Area Operations Manager, Europe
Vystaveno v: LRQA Česká Republika s.r.o.
v zastoupení: LRQA France SAS
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