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Niniejszym jednostka certyfikująca: 

LRQA France SAS  

będąc akredytowaną jednostką certyfikacyjną dla certyfikacji IFS oraz posiadając stosowna umowę z 
właścicielami Standardu IFS, potwierdza że  

MOKATE Sp. z o.o. 

ul. Strażacka 48, 44-240 Żory, Polska 

 

 

 
 

 

COID: 6983 

 

 

Spełnia wymagania przedstawione w:  

 

IFS Food Version 6.1, November 2017  

 

oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych  

 

na poziomie Podstawowym  

z wynikiem 94.08 % 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Wystawiony przez: Lloyd's Register (Polska) sp. z o.o.  

w imieniu: LRQA France SAS 

    

Data auditu: 14 marzec 2019 

 

Data ponownej oceny, od: 10 luty 2020 

do: 20 kwiecień 2020 

Numer Identyfikacyjny Certyfikatu: 10188214 

Data wydania certyfikatu: 30 kwiecień 2019 

Data ważności certyfikatu: 31 maj 2020 

Numer Zatwierdzenia: 0051660 

 

 

 

Dla zakresu auditu: 

Produkcja napojów instant: miksów kawowych, cappuccino, kaw rozpuszczalnych, napojów czekoladowych, 
kawowych o różnych smakach, baz do napojów oraz zabielaczy w opakowaniach z tworzyw sztucznych i 

szklanych słoików. Pakowanie cukru i produktów sypkich. Produkcja zabielaczy, bazy tłuszczowo-białkowej i 
spieniaczy w opakowaniach papierowych z wkładką foliową oraz big-bagach dla B2B. Produkcja musli crunch. 

Zakres produktów: 10 - Sypkie, inne składniki i dodatki  

Zakres technologii: B, C, F 

 

 


