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Tildelt 
lssued to 

Prdw/lS 
AAA Certif ication AB bekref ter herved at ledelsessystemet er 

gransket og oppfyller kravene i 
AAA Certification AB certifies that the management system has been reviewed and complies with 

ISO 9001 :2015 ISO 14001 :2015 
Ledelsessystemet omfatter 

The management system covers 

Produksjon og handel med ulike produkter til bygg og an/egg og prefabrikasjon av betongelementer: 
lnnstopningsdetaljer, fest- og montasjedetaljer, detaljer til tett, bergsikringsprodukter, produkter til 
vann- og frostsikring av tunneler, Produkter til sikring i dagen, kjemikalier til betongbygg, 
strekkstag, fundament-bo/ter I forankringssystemer, produkter til infrastruktur, lysmaster I 
fundamenter og diverse spesialprodukter. 
Production and trade af various praducts for building and construction and prefabrication af concrete elements: 
Casting details, fastening and assembly details, details for lifting, rack support praducts, products for water and frost pratection af tunnels, 
Praducts far securing slopes I rock fall products, chemicals for concrete buildings, tension rads, foundation balts I anchoring systems, praducts for 
infrastructure, light poles I foundatians and various special praducts 

Sertifikat nummer: 794 
Certificate number: 794 

Kvalitetssertifisert siden 2009-12-22 
QMS certified since 2009-12·22 

Utlepsdato: 2024-02-16 
Expiry Date: 2024-02·16 

Tildelt: 2021-01-26 
lssue date: 2021-01-26 

Milj0sertifisert siden 2018-02· 16 
EMS certified since 2018-02·16 

A)CERT 
Evert Larsson 

Sertifiseringen omfanget og vilkår framgår av sertifisering vedtak. 
Gyldigheten av sertifikatet kontrolleres mot www.a3cert.com 

De ta ils of the scope and the range of the certificate is defined in the certification decision 
Validation of the certificate can be done on www.a3cert.com 
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SERTIFISERINGS VEDTAK

Pretec AS

AAA Certification AB (A3CERT), har tatt følgende beslutning om sertifisering av Pretec AS, med  bedriftens 

identitet 980 429 245. Sertifiseringen ble utført under nasjonal akkreditering, som er tildelt av styret for 

akkreditering og samsvarsvurdering, SWEDAC.

Text11:Resertifisering tid:

Text11:Gjennomgang av selskapets implementering av styringssystemer har ført til at AAA Certification AB har 

besluttet at bedriftens styringssystem er implementert og i samsvar med kravene i de følgende standarden (e).

Ledelsesystemet oppfyller kravene i

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Ledelsesystemet omfatter virksomheten (scopet) som følger:

Text11:Pretec AS, er tildelt sertifikat nummer 794. Sertifiseringen er gyldig inntil 2024-02-16, forutsatt at aktivitetene 

kontinuerlig tilfredsstiller kravene i de ovennevnte standarder og A3CERT:s ''Vilkår og betingelser Sertifisering''.

Produksjon og handel med ulike produkter til bygg og anlegg og  prefabrikasjon av 

betongelementer: Innstøpningsdetaljer, fest- og montasjedetaljer, detaljer til løft, 

bergsikringsprodukter, produkter til  vann- og frostsikring av tunneler, Produkter til 

sikring i dagen,  kjemikalier til betongbygg, strekkstag, fundament-bolter / 

forankringssystemer, produkter til infrastruktur, lysmaster / fundamenter og diverse 

spesialprodukter.

Text11:Dersom selskapet navn, firma, Standard Edition, en beskrivelse av virksomheten, eller uttak som fastsatt i 

dette vedtak endres, skal AAA Certification AB varsles for utstedelse av et nytt vedtak. 

Text11:2023  12

 

Sertifikatet kan trekkes tilbake av AAA Certification AB dersom forholdene i standarden, eller om ''Vilkår og 

betingelser for sertifisering'' ikke er oppfylt.

Beslutninger tatt av AAA Certification AB kan påklages til styret eller dets advisory board.

Kvalitetssertifisert siden  2009-12-22

Miljøsertifisert siden  2018-02-16

  

  

Lokasjon: Kampenesmosen 3  1739  Borgenhaugen  Norge

Evert Larsson

Alingsås 2021-01-26

AAA Certification AB
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AAA Certification AB

Göteborgsvägen 16H S-441 32  Alingsås,  Sverige

Dets gyldighet kan kontrolleres www.a3cert.com

Valid certification can be checked on www.a3cert.com


