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Niniejszym jednostka certyfikująca: 

LRQA France SAS 

będąc akredytowaną jednostką certyfikującą do certyfikacji IFS, oraz posiadając stosowną umowę z właścicielami 
Standardu IFS, potwierdza że 

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlo
wo-Usługowe LUMAR Lucjan 
Walkowicz 
ul. Słoneczna 11, 46-220 Byczyna, Polska 

   

 

 

 

COID: 35546 

 

Spełnia wymagania przedstawione w: 

IFS Food Version 6.1, November 2017 oraz innych powiązanych dokumentach normatywnych  

  

na poziomie Wyższym  

z wynikiem 96.96% 

Numer Zatwierdzenia: 0053232  

 

dla zakresu audytu: 

Produkcja pralinek waflowych, rurek waflowych, wafli formowanych, przekładanych, nadziewanych i czekoladowanych, 
cukierków czekoladowych, ciastek kruchych i ciastek kruchych w czekoladzie pakowanych w folię, foremki i pudełka. 

Zakres produktów: 6 - Produkty zbożowe, płatki zbożowe, przemysłowe wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze, przekąsk 

Zakres technologii: C, D, F 

 


