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CERTIFIKÁT
Tímto potyrzujeme, že

SYSTEM ENVIRONMENTÁLNÍFIO MANAGEMENTU

spoiečnosti MB TOOL S.r.o.

Třebčín 222
783 42 Lutín
Česká republika

byl shledán shodným s požadavky:

čSN EN ISO 14001:2016

HEHpOL]

Obor činnosti certifikace:

L VÝROBA PLASTOVÝCH A KOVOVÝCH DÍLŮ, MONTÁŽ PODSKUPIN.

L VÝROBA A PRODEJ VSTŘIKOVACÍCH NÁSTROJŮ.

Certifikace od: 03.10.2022

Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti

Platnost do:  02.10.2025

-!lL:
S 3124

Místo a datum vystavení:
Praha,17.10.2022

Seznam certifikovaných lokalit je uveden v samostatné příloze,  která je nedílnou součástí tohoto cer[ifikátu.
Nesplnění ceriifikačních podmínek uvedených  na www.tcert.cz může vést k neplatnosti certifikátu.



Tato příloha je nedílnou~součástí certifikátu čL 262/2022.
V případě prezentace ceriifikátu se musí prezentovat i tato příloha.

Na níže uvedený seznam lokalit je aplikován systém řízení.
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Tyto  lokality  se  mohou  prezentovat  certifikátem  systému  řízení  dle  podmínek  uvedených
v "Podmínkách používání ceftifikačních značek T Cert, s.r.o.",  uvedených na www.tcert.cz.

Adresa společnosti Rozsah oboru činnosti

Třebčín 222 Výroba plastových a kovových dílů,
783 42 Lutín montáž podskupin.
Česká republika Výroba a prodej vstřikovacích nástrojů.

Seznam lokalit patřících do systému řízeni

Adresa pobočky Rozsah oboru činhosti

Olomoucká  116 Výroba plastových a kovových dílů,
796 01  Prostějov montáž podskupin.
Česká Republika Výroba a prodej vstřikovacích nástrojů.

Háj 395 Výroba plastových a kovových dílů,
79812 Kralice na Hané montáž podskupin.
Česká Republika Výroba a prodej vstřikovacích nástrojů.

UDozornění:
V případě, že certffikovaný klient má lokality,  které nejsou zahmuty do systému řízení,  nesmí
se tyto lokality prezentovat jako zahmuté v systému řízení. V případě zjištění neoprávněného
užívání   certifikační   značky   T   Cert,   s.r.o.   bude   certifikát   pozastaven   do   doby   nápravy
ze strany certffikovaného klienta. V krajním případě může dojít až k odebrání certifikátu.

Praha,17.10.2022

M  W-^,\
Mgr.  Petr Požár
jednatel společnosti
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T Cen,  s.r.o.  Cenjfikační společnost systémů řízení kvality, envjronmentu,  BOZP, bezpečnosti infomaci. a dalších.
lč: 2e747910 . Společnostje zapsóna v obchodním rejstfiku Městského soudu v Praze oddil C. vložka Číslo 91225.
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