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První certifikát vystaven:
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Certifikát
Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

BLOCK a. s.
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0052579, ISO 9001 – 0052580, ISO 45001 – 0052581
Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam certifikovaných
míst.

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

Paul Graaf
Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA
v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
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.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill
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Příloha certifikátu
Provozovny

U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,
Česko

Činnosti
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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.

BLOCK a.s. - Provozovna AMT
Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9, Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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.

BLOCK CRS a.s.
U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí,
Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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.

BLOCK Technology, a.s.
Josefa Sousedíka 372, 755 01 Vsetín, Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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,

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.
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Příloha certifikátu
Provozovny

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

Filiál BLOCK CRS a.s.
1st Breskaya str. 35, office 612, Moskva,
125047, Rusko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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.

FOR Clean a.s.
Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Slovensko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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.

BLOCK CRS a.s. - organizačná zložka
Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Slovensko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
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.
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