ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της:

Γ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ A.E.
‘FILTERTECH’
Μαζαράκη 2 & Κ. Ρούλια, 546 27 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register Quality Assurance σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
ISO 45001:2018

Gilles Bessiere - Area Technical Manager
Εκδόθηκε από: Hellenic Lloyd's S.A.
για λογαριασμό της: Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Ημερομηνία Έκδοσης: 14 Δεκεμβρίου 2018
Ημερομηνία Λήξης: 13 Δεκεμβρίου 2021
Αριθμός Πιστοποιητικού: 10158704

Αρχικές Εγκρίσεις:
ISO 45001 – 14 Δεκεμβρίου 2018

Αριθμοί έγκρισης: ISO 45001 – 00017929
Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για:
Εμπορία και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, αερίων και γεννητριών αζώτου και
οξυγόνου. Εμπορία και τοποθέτηση συστημάτων επεξεργασίας νερού. Εμπορία φίλτρων υγρών, φίλτρων αέρα
κλιματισμού και φίλτρων προστασίας περιβάλλοντος. Εμπορία αναδευτήρων και ομογενοποιητών. Εμπορία,
Σχεδιασμός, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία, Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση, Επισκευή,
Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση, ολοκληρωμένων συστημάτων ή και επί μέρους αυτοτελούς
εξοπλισμού αυτών των συστημάτων για κέντρα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου, ιατρικού αέρα και αερίων,
ιατρικού κενού, των δικτύων σωληνώσεων διανομής αυτών των κέντρων τα οποία προορίζονται για ιατρική
χρήση και επεξεργασία νερού το οποίο προορίζεται για την παραγωγή και την αραίωση διαλυμάτων
τροφοδοσίας εγκαταστάσεων αιμοδιάλυσης Μονάδων Τεχνητού Νεφρού.

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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