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Certifikát
Potvrzujeme, že společnost:

breAd. & edible labels s.r.o.
Jamnická 66,738 01, Staré Město, Frýdek-Místek, Česká republika
byla auditována společností LRQA a schválena podle požadavků:

BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 8, August 2018

Unannounced
A získala certifikaci na úrovni AA+ vztahující se na 15- Dried food and ingredients
Číslo smlouvy: 00034266
Rozsah certifikace je uplatněn na:
Výroba potištěných a vyřezávaných jedlých etiket a dekorací balených do fólie. Balení archů nepotištěného jedlého papíru,
jedlého inkoustu a jedlé dekorativní posypky do fólie, plastových lahví nebo dóz. Hlavní procesy: tisk inkoustem, sítotisk,
laserové vyřezávání a vykrajování, balení.
VYLOUČENÍ : Výroba dekorovaných perníků balených do transparentní fólie.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Vystaveno v: LRQA Limited

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.
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 Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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