
C E R T I F I K Á T
č. 42013721

Schválil Vytiskl

ověřovací kód 995F8F34-693
Platnost certifikátu ověřte tímto kódem na www.ll-c.info

Osvědčujeme a prohlašujeme, že systém managementu kvality ve společnosti

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
Česká republika

byl prověřen a shledán splňující požadavky normy

ISO 9001:2015

pro předmět činnosti

Provádění a rekonstrukce technických zařízení budov (topení, zdravoinstalace,
plyn, elektroinstalace, měření a regulace, vzduchotechnika). Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování. Montáž technologie pro výrobu a rozvod
tepla. Výstavba inženýrských sítí (plynovody, vodovody, kanalizace, čistírny
odpadních vod). Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě. Obchodní
činnost.

Tento certifikát byl vydán pod číslem 42013721 a je platný od 9. dubna 2020 do
8. dubna 2023.
První certifikát byl vystaven v roce 2004.



C E R T I F I K Á T
č. 42013721

Schválil Vytiskl

ověřovací kód 21ECDD2E-5CB
Platnost certifikátu ověřte tímto kódem na www.ll-c.info

Osvědčujeme a prohlašujeme, že systém environmentálního managementu ve společnosti

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
Česká republika

byl prověřen a shledán splňující požadavky normy

ISO 14001:2015

pro předmět činnosti

Provádění a rekonstrukce technických zařízení budov (topení, zdravoinstalace,
plyn, elektroinstalace, měření a regulace, vzduchotechnika). Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování. Montáž technologie pro výrobu a rozvod
tepla. Výstavba inženýrských sítí (plynovody, vodovody, kanalizace, čistírny
odpadních vod). Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě. Obchodní
činnost.

Tento certifikát byl vydán pod číslem 42013721 a je platný od 9. dubna 2020 do
8. dubna 2023.
První certifikát byl vystaven v roce 2004.



C E R T I F I K Á T
č. 42013721

Schválil Vytiskl

ověřovací kód 4D7D4E65-70F
Platnost certifikátu ověřte tímto kódem na www.ll-c.info

Osvědčujeme a prohlašujeme, že systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ve společnosti

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
Česká republika

byl prověřen a shledán splňující požadavky normy

ISO 45001:2018

pro předmět činnosti

Provádění a rekonstrukce technických zařízení budov (topení, zdravoinstalace,
plyn, elektroinstalace, měření a regulace, vzduchotechnika). Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování. Montáž technologie pro výrobu a rozvod
tepla. Výstavba inženýrských sítí (plynovody, vodovody, kanalizace, čistírny
odpadních vod). Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě. Obchodní
činnost.

Tento certifikát byl vydán pod číslem 42013721 a je platný od 9. dubna 2020 do
8. dubna 2023.
První certifikát byl vystaven v roce 2004.


