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CERTYFIKAT

Niniejszy certyfikat qualityaustria poświadcza poddanie 
przedsiębiorstwa pierwszej ocenie i potwierdza zgodność 
z wymaganiami ustanowionymi w

Ważność tego certyfikatu będzie utrzymywana przez 
coroczne audity nadzoru oraz następujące co pięć lat 
audity odnawiające.

Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

Bieżąca aktualność tego certyfikatu może być sprawdzona na stronie internetowej http://info.fsc.org. Niniejszy certyfikat jest 
własnością Quality Austria. Na każde żądanie, wszystkie certyfikaty i ich kopie muszą być niezwłocznie zwrócone Quality Austria.

               EAC: 23

Nr rejestracji: 00075/0

DI Peter Sattler, MAS
Pełnomocnik branżowy

QA-CoC-000075

Fabryka Materacy 
“JANPOL” sp. z o.o.
PL-43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a

Zakres certyfikacji: 
Produkcja i sprzedaż materacy, 
stelaży i łóżek kontynentalnych

Wyroby certyfikowane: 
Materace, stelaże i 
łóżka kontynentalne 

Stosowana metoda: 
Transfer

Norma odniesienia: 
FSC-STD-40-004 V2.1

Standard FSC®

w odniesieniu do

ŁAŃCUCHA DOSTAW (CoC)
Niniejszy certyfikat nie stanowi dowodu na to, że wyrób dostarczony przez posiadacza niniejszego 
certyfikatu jest certyfikowany na zgodność z FSC (lub jest uznany za drewno kontrolowane FSC). 
Wyrób oferowany, dostarczony lub sprzedany przez posiadacza niniejszego certyfikatu jest objęty 
zakresem tego certyfikatu tylko wtedy, gdy na wszystkich fakturach i dokumentach dostawy 
widnieje jednoznacznie sformułowane oświadczenie FSC.

http://info.fsc.org

