
 

Szczegółowe informacje dotyczące produktów i oddziałów są wymienione w załącznikach certyfikatu.  
Ważność i zakres certyfikatu należy zawsze zweryfikować na stronie internetowej info.fsc.org.  
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Niniejszy certyfikat nie stanowi dowodu, że dany produkt dostarczany przez posiadacza certyfikatu jest certyfikowany FSC ™ [lub posiada 
status Drewna Kontrolowanego]. Produkty oferowane, przesyłane lub sprzedawane przez posiadacza certyfikatu mogą być uznane 
za będące w zakresie certyfikatu tylko wtedy, gdy na fakturze i dokumentach transportowych jest zastosowane odpowiednie 
oświadczenie FSC. Fizyczne wydrukowany certyfikat pozostaje własnością NEPCon OÜ i należy go zwrócić na prośbę NEPCon. OÜ. 

 Laura Terrall Kohler 
Director, NEPCon Assurance 

Filosoofi 31, Tartu 
Estonia 

 
 
 

NEPCon OÜ niniejszym potwierdza, że system kontroli pochodzenia 
produktu firmy 

 

INVADO Sp. z o.o. 
ul. Leśna 2, Dzielna 

42-793 Ciasna 
Polska 

 
został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania norm 

FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0 
 

Certyfikat jest ważny od 04-05-2015 do 03-05-2021 
Data wersji certyfikatu: 27-04-2020 

 
 

Zakres certyfikatu 

Typ certyfikatu: Single Chain of Custody 

 

Numer rejestracyjny certyfikatu 

NC-COC-015584 

 

 

Numer Licencji FSC 

FSC-C005006 
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Niniejszy certyfikat nie stanowi dowodu, że dany produkt dostarczany przez posiadacza certyfikatu jest certyfikowany FSC ™ [lub posiada 
status Drewna Kontrolowanego]. Produkty oferowane, przesyłane lub sprzedawane przez posiadacza certyfikatu mogą być uznane za 
będące w zakresie certyfikatu, tylko wtedy gdy na fakturze i dokumentach transportowych jest zastosowane odpowiednie oświadczenie FSC. 
Fizyczne wydrukowany certyfikat pozostaje własnością NEPCon OÜ i należy go zwrócić na prośbę NEPCon. OÜ. 
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 Załącznik A: Zakres certyfikatu FSC™ Chain of Custody NC-COC-015584 firmy 

INVADO Sp. z o.o.  
 

Rodzaj 

Produktu 
Nazwa Handlowa Oświadczenia FSC 

W11.1 
Drzwi, elementy drzwi i ramy drzwiowe/ 
Doors and door frames 

FSC Mix x% 

W11.1 
Drzwi, części drzwi i ramy drzwiowe/ 
Doors and door frames 

FSC Mix x%; FSC Mix Credit 

W11.7 
Okładziny ścienne, lamperie, obudowy 
grzejników/ Wall cladding 

FSC Mix x%; FSC Mix Credit 

W11.7 
Okładziny ścienne, lamperie, obudowy 
grzejników/ Wall cladding 

FSC Mix x% 

W11.8 
Listwy przypodłogowe i dekoracyjne/ 
Mouldings 

FSC 100%; FSC Mix x%; FSC Mix Credit 

W12.12 
Elementy meblowe, formatki, listwy/ 
Furniture elements from MDF 

FSC 100%; FSC Mix x%; FSC Mix Credit 

 

 


