REGISTRAČNÍ CERTIFIKÁT
Systém managementu bezpečnosti potravin společnosti

CATUS, spol. s r.o.
se sídlem

Kyjovská 1598
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika
byl posouzen
a splňuje požadavky normy

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION (FSSC) 22000
(Verze 4.1)
Certifikace programu pro systém managementu bezpečnosti potravin
se skládá z následujících prvků
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009
a doplňujících požadavků FSSC 22000 (Verze 4.1).
Tento certifikát se vztahuje na:

Výroba ( míchání, balení) instantních směsí
(teplé a studené nápoje, kávové, kakaové a kávovinové směsi,
ledové tříště, čaje, dezerty, bramborové směsi, směsi pro výrobu
zmrzlin, produkty pro přípravu hotových pokrmů, směsi pro výrobu
pekařských výrobků, müsli produkty a kořenící směsi)
Výroba potravinových doplňků v práškové formě balených do kapslí.
(Kategorie: C IV, K).
Registrační certifikát číslo: 12 520 43772 TMS

Rozhodné datum certifikátu: 17.06.2019

Zpráva číslo: 70792766

Původní datum vydání certifikátu: 24.07.2012
Datum opakovaného vydání: 17.06.2019
Platnost do: 29.06.2021

Platnost tohoto certifikátu si můžete ověřit v databázi
FSSC 22000 certifikovaných organizací zde www.fssc22000.com.

Product Compliance Management
Mnichov, 17.06.2019

CERTIFICATE OF REGISTRATION
The Food Safety Management System of

CATUS, spol. s r.o.
at

Kyjovská 1598
580 01 Havlíčkův Brod
Czech Republic
has been assessed and complies with
the requirements of

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION (FSSC) 22000
(version 4.1)
Certification scheme for food safety management systems
consisting of the following elements:
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 and
additional FSSC 22000 requirements (version 4.1).
This certificate is applicable for the scope of:

Production (mixing, packaging) of instant mixtures
(hot and cold beverages, coffee and cacao mixtures,
coffee substitute mixtures, grenadines, tea, desserts, potatoes
mixtures, mixtures for production of ice creams, product for ready
meals, bakery mixtures, muesli products and instant spicy mixtures.)
Production of powder food supplements package into capsules.
(Category: C IV, K).

Certificate of registration No: 12 520 43772 TMS

Certificate decision date: 2019-06-17

Order No.: 70792766

Initial certification date: 2012-07-24
Reissuing date: 2019-06-17
Expiry date: 2021-06-29

Validity of this certificate can be verified in the
FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com.

Product Compliance Management
Munich, 2019-06-17

