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Systémové certifikace s.r.o., akreditovaný certifikačníorgán systémů managementu č. 3209,
potvrzují, že společnost

^A

stovebnífirmo

t=IFUS a HARAZIM,,o
FUS a HARAZIM s. r. o.

oběžnó L61/L5, 709 00 ostrava _ Mariónské Hory
tČ: 428 69 285
byla prověřena a splnila

požadavklffu'u*"* managementu kvality

čsru EN lso 9001:2009
pro tyto oborY:

Provódění pozemních staveb včetně jejich změn,
udržovacíchprací na nich a jejich odstraňování
včetně přidružené výroby
Ekologické stavby
Registrační číslocertifikátu: SC12 299
Platnost certifikátu: 74.9. zoLz_ 14.9' zoL3
Datum udělení certifikátu: L4. 9. 2oL2
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lvana FÚssyová'

Systémovécertifikace s.r'o., Mostárenská 1'1'40/48,706 02 ostrava - Vítkovice
tel.:+420 72223L L15, e-mail: info@systemovecertifikace.cz, www.systemovecertifikace.cz
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Systémovécertifikace s'r.o., akreditovaný certifikačníorgán systémůmanagementu č. 3209,
potvrzují, že společnost

.A

stovebnífirmo

E.JFUS A HARAZIM,'..".

FUS a HARAZIM s. r. o,
oběžnó 16L/15, 709 00 ostrava _ Mariónské Hory
tČ: 428

69 285

byla prověřena a splnila požadavky na systém environmentálního managementu
dle normy

čstv EN Iso 14001:2005
pro tYto oborY:

Provódění pozemních staveb včetně jejich změn,
udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
včetně přidružené výroby
Ekologické stavby
Registrační číslocertifikátu: SC1-2 300
Platnost certifikátu: 74.9.2072_ t4.9'
Datum udělení certifikátu: L4. 9. 2oL2

ffi$

zot3

FŮssyová

,

Systémovécertifikace s.r.o', Mostárenská LI4o/48,706 oz ostrava - Vítkovice
tel.: +420 722231115, e-mail: info@systemovecertifikace.cz, www.systemovecertifikace.cz
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Systémové certifikace s.r'o., akreditovaný certifikačníorgán systémůmanagementu č. 3209,
potvrzují, že společnost

^A

E.IFUS A

stovebnífirmo

HARAZIM,....".

FUS a HARAZIM s. r. o.
oběžnó L61/L5, 709 00 ostrava - Mariónské Hory
tČ: 428

69 285

byla prověřena a splnila požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví připráci dle normy

čsru oHsAs 18001:2008
pro tyto obory:

Provádění pozemních staveb včetně jejich změn,
udržovacíchprací na nich a iejich odstraňování
včetně přidružené výroby
Ekologické stavby
Registračníčíslocertifikátu: SCL2 301
Platnost certifikátu: 74. 9. 2072 _ 14. 9. 2oL3
Datum udělení certifikátu: L4. 9. 2oL2

s 3209

na FÚssyová

Systémovécertifikace s.r.o., Mostárenská L74o/48,706 02 ostrava - Vítkovice
tel.: +420 722237115, e-mail: info@systemovecertifikace.cz, www.systemovecertifikace.cz

