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(sptification AB intygar härmed att ledningssystemet
granskats och uppfytter kraven i

AAA Certification AB certifies thot the monogement system has been reviewed ond complies with

1:2015
ISO 14001:2015
ISO 4500 1:2018
ISO 900

Ledningssystemet omfattar
The management system covers

Tillverkning och rådgivning av diamantverktyg somt kringutrustning för olika typer
av diamantborrning och diamantsågning.
Itlanufacturing and consultation of diamond tools and equipment for difterent types of diamond drilling

Certifikat nummer:
Certificate number:

1787
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Certifieringens omfattnlng och vittkor f ramgår av certifieringsbeslutet.
Certifikatets gittighet kontrotteras mot M.a3cert.com
Details of the scope and the range of the certificate are defined in the certification decjsion
Validation of the certificate can be done on wW.a3cert.€om
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CERTIFIERINGSBESLUT
AAA Certification AB (A3CERT), har fattat nedanstående bestut om certifiering för Swedish Diamondtool
Consulting i Nora AB, organisationsnummer 556753-0919. Certifiering har genomförts under nationetl

ackreditering, vitken meddelats av Styretsen för ackreditering och teknisk kontroll,

SWEDAC.

Granskning av företagets införande av ledningssystem har medfört 6tt AAA Certification AB fattat beslut om
att företagets ledningssystem är infört och i överensstämmetse med kraven i nedan angivna standarder.

Swedish Diamondtool Consulting

i Nora AB

ledningssystemet uppfytler kraven i

ISO

9001:2015

ISO

140O1i2015

ISO

45001:2018

Ledningssystemet omfattar verksamheten (scopet) entigt fötjande lydetse:

Tillverkning och rådgivning av diamantverktyg samt kringutrustning för olika typer av
diamantborrning och diamantsågning.
Manufacturing and consultation of diamond toots and equipment for different types of
diamond dritling
Verksamhetställe(n):
Skarpskyttevägen
Karusellplan

6 71332 Nora

Sverige

79 126 31 Hägersten

Sverige

Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB, tiltdelas certifikat nummer 1787, Cerlifieringen gätter titts vidare,
fram till 2024-03-12, under förutsättning att verksamheten kontinuertigt uppfylter viltkoren i ovan angivna
standarder och A3CERT:s "Leveransvittkor och certifieringsvillkor".

Omcertifieringstidpunkt: januari 2024
Om företagsnamn, organisationsnummer, standardutgåva, verksamhetsbeskrivning eller verksamhetsstätte(n)
som anges i detta beslut ändras, skatl detta meddelas AAA Certification AB, för utfärdande av nytt beslut.

Kvalitetscertifierad sedan 201 8-07
Mitjöcertifierad sedan 201 8-07 - 16
Arbetsmitjöcertifierad sedan

-1

6

201 B-07 -16

Detta bestut ersätter tidigare bestut frän2021-03-02.

Certifikatet kan återkalts5 3v AuM Certification AB om villkor i standard, elter om "Leveransvillkor och
certifieringsvillkor" ej uppfytts.
Beslut som fattats av AAA Certification AB kan överktagas tittA3CERTs Rådgivande Nämnd.

Alingsås 2021-06-24
AAA Certification AB
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Göteborgsvägen 16H, 441 32 Atingsås
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Bestutets gititighet kan kontrolteras på www.a3cert.com
Vatid certification can be checked on www.a3cert.com

