Certificat
Prin prezenta certificăm faptul că

UNILEM SRL
Sediu:

600170 Bacău, str. Izvoare nr. 87
România

a implementat şi aplică sistem de management integrat
al calităţii, de mediu și al sănătății și securității ocupaționale în domeniile de mai jos
Industria și prelucrarea lemnului
Producția și comercializarea de elemente pentru ferestre, uși,
obloane și fațade din lemn stratificat
Producția, comercializarea și montarea produselor de tâmplărie
din lemn stratificat cu geam termoizolant

iar sistemele se conformează cerinţelor
stipulate în standardele
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Certificatul este valabil până la:
Numărul de înregistrare al certificatului:
Certificatul este valabil de la:
Eliberat la Budapesta, la:

31.07.2018
01-00901/15-11270
02.08.2012
01.08.2015

Condiția menținerii certificatului este efectuarea auditurilor de supraveghere.

În numele organismului de certificare

CERTOP
Termék- és Rendszertanúsító Kft.
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
www.certop.hu

TÜV SÜD Czech
ORGANISM DE CERTIFICARE ACREDITAT
pentru certificarea lanţului de prelucrare FSC® CoC
confirmă că a realizat auditul independent la societatea

UNILEM SRL
Str. Izvoare nr. 87
RO – 600170 Bacău
România
Domeniu de certificare:
Industria şi prelucrarea lemnului – producţia şi comercializarea de
elemente pentru ferestre, uşi, obloane şi faţade din lemn stratificat.
Producţia, comercializarea şi montarea produselor de tâmplărie din
lemn stratificat.
Societatea este certificată şi autorizată pentru vânzare produselor conform declaraţiei:
FSC 100%, FSC Mix
®

Evaluarea a fost realizată în conformitate cu cerinţele Forest Stewardship Council A.C.
(FSC) aplicând standardul:
FSC-STD-40-004 V2-1

Data emiterii: 01.12.2015
Valabilitatea certificatului: 30.11.2020
Codul de înregistrare al certificatului: TSUD-COC-000484

F 540-028-109 (2015-03-06) (F540_028_109)

Praga, 01.12.2015
Jana Bačinová, şef al organismului de certificare
Valabilitatea certificatului este condiţionată de supravegherea aferentă. Prezentul certificat în sine nu prezintă
dovada faptului că un anumit produs livrat de titularul certificatului este certificat FSC (sau FSC Controlled
Wood). Produsele oferite, trimise sau vândute de titularul prezentului certificat sunt considerate ca fiind încadrate
în valabilitatea prezentului certificat numai dacă declaraţia cerută privind FSC este în mod clar prezentat pe
facturi şi documente de transport.
Prezentul certificat este proprietatea societăţii TÜV SÜD Czech s.r.o. şi toate exemplarele precum şi copiile lui
vor fi lichidate de către TÜV SÜD Czech s.r.o sau returnate societăţii TÜV SÜD Czech s.r.o. Prezentul certificat
este pentru vânzarea produselor cu marcarea FSC valabile numai împreună cu lista actuală a grupelor de
produse care fac parte din anexa prezentului certificat. Valabilitatea prezentului certificat se mai poate verifica
în baza de date FSC: http://info.fsc.org/.
Numărul de înregistrare ESE: 08.454.401

TÜV SÜD Czech s.r.o. ● Novodvorská 994 ● 142 21 Prague 4 ● Czech Republic ● certification@tuv-sud.cz

Anexa la certificatul numărul: TSUD-COC-000484

Listă de membri şi de tipuri de produse:

Societatea: UNILEM SRL

W9.1 Lemn îmbinat în dinţi
FSC 100%
Sistem transfer
W9.6 Lemn lamelar lipit
FSC 100%
Sistem transfer
W11.1 Uși și tocuri de uși
FSC 100%, FSC Mix
Sisteme transfer şi procentaj
W11.2 Ferestre și rame de ferestre
FSC 100%, FSC Mix
Sisteme transfer şi procentaj
W11.11 Jaluzele, rulouri și asemănător
FSC 100%
Sistem transfer
W11.12 Case şi elemente de construcţii
FSC 100%
Sistem transfer

