
Πεδίο ισχύος

για την

FSC Chain-of-Custody
®

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο

Essen, 2021-02-19Υπηρεσία πιστοποίησης

της ÜT V NORD CERT GmbH

Η διαδικασία πιστοποίησης διεξάχθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της Ü και προϋποθέτειT V NORD CERT

T V NORD CERT GmbHέλεγχο επιτήρησης σε ετήσια βάση. Το πιστοποιητικό αυτό παραμένει ιδιοκτησία της Ü και πρέπει να

επιστραφεί σε αυτή αν αυτή το ζητήσει. Το μεμονωμένο πιστοποιητικό δεν αποδεικνύει ότι ένα συγκεκριμένο, από τον κάτοχο του

FSCπιστοποιητικού παρεχόμενο προϊόν είναι πιστοποιημένο από το . Προϊόντα που προσφέρονται, παρέχονται και τιμολογούνται®

από τον κάτοχο του πιστοποιητικού θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος του πιστοποιητικού αυτού μόνο όταν αναφέρεται στα

FSCέγγραφα παράδοσης η απαιτούμενη δήλωση σχετικά με την κατηγορία.®

https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbankΗ ισχύς μπορεί να επαληθευθεί στο .

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να χρησιμοποεί το σήμα κατατεθέν για τα αναφερόμεναForest Stewardship Council (FSC)-®

προϊόντα / τις αναφερόμενες υπηρεσίες.

Η Ü πιστοποιεί τον ανεξάρτητο έλεγχο και τη σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογή κατά τα πρότυπαT V NORD CERT GmbH

FSC -STD-40-004, V3-0; FSC -STD-50-001, V2-0® ® για

Προμήθεια χαρτιού γραφής και εκτύπωσης (επιχρισμένου και μη), χαρτιού περιτυλίγματος
και συσκευασίας, επιχρισμένου χαρτονιού και μη επιχρισμένου χαρτονιού
( 100 %, , ). Παραγωγή και πώληση συσκευασιών από χαρτόνι,FSC FSC Mix  FSC Recycled
χάρτινων σάκων και σακουλών, χαρτιού περιτυλίγματος τροφίμων, φακέλων, βιβλίων και
διαφημιστικών υλικών ( 100 %, , )FSC FSC Mix  FSC Recycled Transfer System̶

Κωδικός εγγραφής πιστοποιητικού :FSC TUEV COC-001778-

Η ισχύς του πιστοποιητικού αυτού μπορεί
να επαληθευθεί στη διεύθυνση . .info fsc org

Ισχύει έως τις 2026-02-18

Ισχύει από τις 2021-02-19

Αριθμός εγγραφής πιστοποιητικού TUEV: 44 751 / 44 255 200917200917

Αρ. έκθεσης ελέγχου 352 / 352 94056 9404 6

ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.
Αλών 14,
185 40 Πειραιάς
Ελλάδα

Accredited by ASI for certification against
voluntary sustainability standards

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com
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