
 
 

  
Datum auditu: 13. červenec 2021 Současný certifikát vystaven: 27. srpen 2021 

Platnost certifikátu do: 06. září 2022 
  

 

Datum dalšího auditu od: 18. smět 2022 
do: 27. červenec 2022  
Identifikační číslo certifikátu: 10388415 
Datum posledního neohlášeného auditu: N/A 
 

 

Certifikát  

 

  

 

Paul Graaf 

Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS 

Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA 

v zastoupení: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   

                                                                            

   

 

 

 
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 behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 
03 69443 Lyon France 
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Certifikačný orgán: 

LRQA France SAS 

Certifikační orgán akreditovaný podle ISO / IEC 17065 pro certifikaci IFS a schválený vlastníkem IFS na základě 
podepsané dohody tímto potvrzuje, že výrobní činnosti společnosti: 

ALIBONA, a.s. 

Svatoplukova 909, 784 01 Litovel, Česko 

   

GLN: 8595008100002 

 

 

COID: 17283 

 

Splňuje požadavky: 

IFS Food Version 7, October 2020 a dalších souvisejících normativních dokumentů 

  

na Nejvyšší úrovni 

s hodnocením na 95.40% 

Číslo smlouvy: 0047343 

 

V rámci rozsahu certifikace: 

Konzervování ovoce a zeleniny, zeleninových směsí a pastovitých výrobků ve skle, plechovkách a fólii. Výroba suchých směší 
koření a příadatních látek ve fólii a chemicky konzervovaných ovocných a zeleninových smésí v kbelíkách a sáčcích. Typické 
produkty: konzervovaný kopr; konzervovaný hrášek; sladká kukuřice; kockovaná mrkev, červená řepa, celer, višně, švestky, 
borůvky, brusnice, angrešt, čatní. Rajčinové a ovocné pasty ve fólii a v PP kbelíkách. Sušené směsi pro zavařování, želírovací 
směsi, hořčice ve fólii a papírovém obalu. Kromě vlastní výroby, společnost dodáva i externě vyráběny výrobky.  

 

Produktové kategorie: 5 - Fruit and vegetables  10 - dry products, other ingredients and supplements 

Technologické kategorie: A, B, C, D, F 

 


