Cetetherm AB
Stefan LM Eriksson
Verkställande Direktör
stefanlm.eriksson@cetetherm.com
+46733975532
Anders Söderström
Kvalitetschef
anders.soderstrom@cetetherm.com
+46720857560

Ronneby, 18 mars 2021
Pressmeddelande

Cetetherm AB Sverige: Trippel ISO-certifiering av TÜV Nord

Idag tillkännager Cetetherm AB ISO-certifiering av sitt ledningssystem som omfattar:
•
•
•

Kvalitet – ISO 9001
Miljö – ISO 14001
Arbetsmiljö – ISO 45001

Revisorerna från TÜV Nord uppgav att Cetetherm har ett väl implementerat ledningssystem som fungerar på
alla nivåer inom företaget.
Certifieringen intygar att ledningssystemet för Cetetherm AB överensstämmer med internationella standarder
och gynnar de kontinuerliga förbättringarna hos Ceteherm AB.
Denna milstolpe är ett viktigt steg för Cetetherm på sitt uppdrag att skapa hållbara energilösningar i
världsklass.
”- Jag är mycket nöjd med att vi har certifierat Cetetherm AB. Detta är ett erkännande av styrkan inom
Cetetherm AB. Målet för vårt ledningssystem är att tillfredsställa våra kunder och att överträffa våra kunders
krav och behov genom att ständigt utveckla och leverera lösningar i världsklass på det mest resurseffektiva
sättet. Denna certifiering är ett bevis på att vi har bra processer för att lyckas i vår ambition, säger Stefan LM
Eriksson, VD på Cetetherm AB.
”- Certifieringen ger Cetetherm AB en unik möjlighet att garantera våra kunder att vi är en pålitlig och
fokuserad affärspartner” säger Anders Söderström, kvalitetschef på Cetetherm AB.
Certifieringen utfärdas av TÜV Nord som har gjort en oberoende tredjepartsrevision av ledningssystemet för
Cetetherm AB
Certifikaten finns på www.cetetherm.com
Om Cetetherm: Cetetherm erbjuder högteknologisk produktkompetens inom värme- och kylsystem för
distriktsmarknaderna för energi och kollektiva pannrum. Företaget är en av de ledande leverantörerna av
fjärrvärmeverk i Europa. Cetetherm grundades för över 60 år sedan och ingår idag i Nibe Group.
Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Frankrike, Tjeckien, Finland, Ryssland och USA.
Webbplats: www.cetetherm.com
Cetetherm AB
Fridhemsvägen 15, 372 38 Ronneby – Sweden
Org Nr: 559147-1437, Vat nr: SE559147143701

www.cetetherm.com

