Certifikát
Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

BLOCK a. s.
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Česko
byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA
v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam
certifikovaných míst.
Současný certifikát vystaven: 01. prosinec 2018
Platnost certifikátu do: 30. listopad 2021
Identifikační číslo certifikátu: 10164549

První certifikát vystaven:
ISO 14001 – 03. říjen 2007
ISO 9001 – 20. listopad 1997
OHSAS 18001 – 08. březen 2011

Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0052579 / ISO 9001 – 0052580 / OHSAS 18001 – 0052581
Rozsah certifikace je uplatněn na:
Projektování, inženýring, dodávání a řízení výstavby občanských a průmyslových staveb a technologií pro
všeobecnou, elektrotechnickou, chemickou, potravinářskou, farmaceutickou, biotechnologickou výrobu a
zdravotnictví, včetně uvádění do provozu, validací a servisu. Vývoj, inovace, výroba a dodávky zdravotnické
techniky, vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního nábytku a izolátorových a jiných technologií

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10164549
Provozovny
Administrativní centrum Block
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,
Česko

Logistické centrum
Josefa Sousedíka 372, 755 01 Vsetín, Česko

BLOCK a.s. - Organizační složka Ukrajina
ul. Zoologična, budinok 4A, ofis 139, Kiev,
Ševčenkivskij R-N, Ukrajina

Činnosti
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Projektování, inženýring, dodávání a řízení
výstavby občanských a průmyslových staveb a
technologií pro všeobecnou, elektrotechnickou,
chemickou, potravinářskou, farmaceutickou,
biotechnologickou výrobu a zdravotnictví, včetně
uvádění do provozu, validací a servisu. Vývoj,
inovace, výroba a dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Projektování, inženýring, dodávání a řízení
výstavby občanských a průmyslových staveb a
technologií pro všeobecnou, elektrotechnickou,
chemickou, potravinářskou, farmaceutickou,
biotechnologickou výrobu a zdravotnictví, včetně
uvádění do provozu, validací a servisu. Vývoj,
inovace, výroba a dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Dodávání a řízení výstavby občanských a
průmyslových staveb a technologií pro
všeobecnou, elektrotechnickou, chemickou,
potravinářskou, farmaceutickou, biotechnologickou
výrobu a zdravotnictví, včetně uvádění do provozu,
validací a servisu. Dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10164549
Provozovny
OOO B-Technikal
S.K Timošenko 2-49, Minsk, per 2, Bělorusko

Činnosti
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Dodávání a řízení výstavby občanských a
průmyslových staveb a technologií pro
všeobecnou, elektrotechnickou, chemickou,
potravinářskou, farmaceutickou, biotechnologickou
výrobu a zdravotnictví, včetně uvádění do provozu,
validací a servisu. Dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.

BLOCK a.s. - Organizační složka Ruská federace
ul. 4-ja Tverskaja –Jamskaja 33/39, Moskva,
Rusko

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

BLOCK a.s. - organizační složka Slovenská
republika
Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Slovensko

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

BLOCK Technical AG
Fadenbrücke 10, 6374 Buochs, Švýcarsko

Dodávání a řízení výstavby občanských a
průmyslových staveb a technologií pro
všeobecnou, elektrotechnickou, chemickou,
potravinářskou, farmaceutickou, biotechnologickou
výrobu a zdravotnictví, včetně uvádění do provozu,
validací a servisu. Dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.

Dodávání a řízení výstavby občanských a
průmyslových staveb a technologií pro
všeobecnou, elektrotechnickou, chemickou,
potravinářskou, farmaceutickou, biotechnologickou
výrobu a zdravotnictví, včetně uvádění do provozu,
validací a servisu. Dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Vývoj, inovace, výroba a dodávky zdravotnické
techniky, vestaveb a vybavení čistých prostor,
laboratorního nábytku a izolátorových a jiných
technologií včetně validací a servisu.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10164549
Provozovny
FOR Clean, a.s.
Vrbovska cesta 39, 921 01 Piešťany, Slovensko

Obchodně marketingové centrum
Rožnovsaká 25, 757 01 Valašské Meziříčí,
Česko

Provozovna AMT
Stulíkova 1392, 190 00 Praha IX Kyje, Česko

Činnosti
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Vývoj, inovace a výroba komponent zdravotnické
techniky, komponent pro vestavby a vybavení
čistých prostor, komponent laboratorního nábytku,
izolátorových a jiných technologií. Návrh a
zakázková výroba kovových komponentů.
Povrchová úprava práškovým lakováním.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Projektování, inženýring, dodávání a řízení
výstavby občanských a průmyslových staveb a
technologií pro všeobecnou, elektrotechnickou,
chemickou, potravinářskou, farmaceutickou,
biotechnologickou výrobu a zdravotnictví, včetně
uvádění do provozu, validací a servisu. Vývoj,
inovace, výroba a dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.
ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Projektování, inženýring, dodávání a řízení
výstavby občanských a průmyslových staveb a
technologií pro všeobecnou, elektrotechnickou,
chemickou, potravinářskou, farmaceutickou,
biotechnologickou výrobu a zdravotnictví, včetně
uvádění do provozu, validací a servisu. Dodávky
zdravotnické techniky, vestaveb a vybavení čistých
prostor, laboratorního nábytku a izolátorových a
jiných technologií.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Příloha certifikátu
Identifikační číslo certifikátu: 10164549
Provozovny

Činnosti

Panský Dům a OMC
Zašovská 264, 757 01 Valašské Meziříčí, Česko

ISO 14001:2015 | ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

Projektování, inženýring, dodávání a řízení
výstavby občanských a průmyslových staveb a
technologií pro všeobecnou, elektrotechnickou,
chemickou, potravinářskou, farmaceutickou,
biotechnologickou výrobu a zdravotnictví, včetně
uvádění do provozu, validací a servisu. Vývoj,
inovace, výroba a dodávky zdravotnické techniky,
vestaveb a vybavení čistých prostor, laboratorního
nábytku a izolátorových a jiných technologií.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person
has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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