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Certyfikat Zatwierdzenia
Niniejszym jednostka certyfikująca:

LRQA France SAS
będąc akredytowaną jednostką certyfikującą do certyfikacji IFS, oraz posiadając stosowną umowę z właścicielami
Standardu IFS, potwierdza że

TORINO sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 190,05-260, Marki, Polska
COID: 53930
Siedziba: Torino Sp. z o.o., ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa, Poland
Spełnia wymagania przedstawione w:

IFS Food Version 6.1, November 2017 oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych
na poziomie Wyższym
z wynikiem 96.97%
Numer Zatwierdzenia: 00020618
dla zakresu audytu:
Produkcja karmelków twardych nadziewanych, pomadek wodnych i mlecznych , drażetek. Produkty pakowane są w owijkę
transparentną lub metalizowaną , torebki polipropylenowe laminowane lub nie laminowane oraz karton z tektury falistej.
Zakres produktów: 6 - Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, przekąsk
Zakres technologii: D, F

Paul Graaf
Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS
Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.
w imieniu: LRQA France SAS
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