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A tanúsítási eljárás alapján igazoljuk, hogy a

B. Braun SSC Hungary Kft.
H- í 023 Budapest, Felhévízi u. 5.
és telephelyei (lásd melléklet}

a fenti szabványnak megfelel irányítási rendszert alkalmaz
az alábbi érvényességi teriileten

A B.Braun magyarországi cégcsoport adminisztrációs
terfi l ete i n ek tevé ke nység e, ra kt ározás va la m i nt
i n gatla n lizemeltetés, é pítés i proj ektek sze]vezése

Tanrjsítvány jegy zékszáma: Tlc 15 100 2111081 *Éry::; ?3tr1-?,tr:trt':r,

Audit jelentés száma: 3330 3CWK A0

Ez a tanusÍtás az auditálásra és tanusításra vonatkozó TlC eljárás alapján került lefolytatásra és
felugyelete annak megfelel en szabályozott.

Jéna, 2a21-02-25
TUV Thüringen e.V.
rendszer- és személy-
tanúsítóhely
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Melléklet a TlC 15 100 211í081 TIc
számu tanusítványhoz

B. Braun SSC Hungary Kft.
H-1023 Budapestn Felhévizi u. 5.

íúv lntetnattörláí ceítifrcáti rt

ÉT cÉfrr

A kovetkezó telephelyekre vonatkozik a tanusítvány:

Kiizpont

B. Braun S C Hungary Kft.
H- 1023 Budapest, Felhévízi u. 5.

Érvényesség i terti let:
A B.Braun magyarországi cégcsoport adminisztrációs területeinek tevékenysége, raktározás valamint
i n g atla n ijzemeltetés, ép ítési proj ektek szervezése

Tanusítvány száma: TlC 15 100 2'l11O81

Telephelyek

B. Braun SSC Hungary Kft.
H- 3200 Gyongyos, Déli külhatár ut24.

É rvényesség i terii let:
A B.Braun magyarországi égcsoport adminisztrációs teriileteinek tevékenysége, raktározás valamint
i n gatlan üzemeltetés, építési projektek szervezése

B. Braun SSC Hungary Kft.
H- 3260 Gyál, Bem József u. 32.

E rvényesség i terii let:
A B.Braun magyarországi cégcsoport adminisztrációs tertileteinek tevékenysége, raktározás valamint
i n gatlan iizemeltetés, építési proj ektek szervezése

ftísIW Jéna, 2a21-02-25
TüV Thtiringen e.V.
rendszer- és személy-
tan sí
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