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Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

CEPTИΦИКAT

DI Wolfgang Leger-Hillebrand
Експертен представител

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ
в съответствие с изискванията на стандарт

ISO 22000:2018

Almi GmbH
Hörschinger Strasse 1, A-4064 Oftering
Населено място: Baumgasse 64, A-1030 Wien

Офтеринг: Производство, усъвършенстване, пълнене и опаковане на 
подправки, смеси от подправки, нитритна  сол, подправъчни в-ва, 
съставки и технологични спомагателни средства за 
месопромишлеността, производство на храни за специални 
хранителни цели, заготовки като маринати, емулгатори, препарати за 
шунка за STIP технология („Помиришете и опитайте иновациите в 
опаковките“ с целенасочено добавяне на аромати) Технологиите за 
дезинфекция под налягане на CO2, почистване и сортиране на 
суровини също се извършват като поръчки по договор.
Виена: Печат, набиране, клипсоване или подвързване на опаковъчни 
материали за храни за месопреработвателни компании.

категория на продукта: CIV, F
(според ISO/TS 22003:2013)


