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Utgivningsdatum:Version:Certifikat nummer:

Ursprungligt certifieringsdatum:

1

Certifiering / Recertifiering revisionsdatum: 2021-04-16

Det här är ett multi-site certifikat, verksamhetsorter enligt bilagan till detta certifikat

Certifieringsorgan: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch intygar härmed att ledningssystemet hos
ovan nämnda företag har genomgått granskning och funnits vara i överensstämmelse med

kraven i ledningssystemstandarden nedan

Under förutsättning att ledningssystemets fortsatta funktion
befinns vara tillfredsställande är detta certifikat giltigt till den:

Ytterligare förtydligande rörande certifikatets giltighetsområde och tillämplingen av
ledningssystemets krav kan erhållas genom att kontakta företaget. För att kontrollera detta
certifikats giltighet vänligen ring, tel.  +370 5 233 79 75

Giltighetsområde

Leverantörer av specifika byggnadskonstruktioner:
Byggnadskonstruktioner: bostadsfastlghetor och kommersiella fastigheter, kommunikationer, tekniska installationer: gasformig, vattenförsörjning,
värmeföfsörjning, avlägsnande av avloppsvatten, elektricitet (spänning upp till 400 kV), infrastruktur för elektronisk kommunikation, andra tekniska

nätverk, hydraulisk - tekniska konstruktioner, andra tekniska konstruktioner; kulturarvsbyggen, kärnkraftverksgenererande konstruktioner.
Byggnadskonstruktioner omfattar: allmänna byggnadskonstruktioner; installation av nätverk för vattenförsörjning och avlägsnande av avloppsvatten,

anläggning av nätverk med hjälp av schaktlri teknik; installation av tekniska system för vattenförsörjning och avlägsnande av avloppsvatten;
installation av nätverk för värmeförsörjning; installation av tekniska system för uppvärmning, ventilering och luftkonditionering av fastigheter,

installation av nätverk för gasformig, byggandet av gas tekniska system, installation av utrustning för olförsörjning och -distribution, einätverk i
fastigheter; installation av tekniska elsyslem i fastigheter, installation av processhanterings- och automationssystem; installation av tekniska

fjärrsystem för kommunikation (telekommunikation) i fastigheter, installation av tekniska system för säkerhetslarm, brandsäkerhet (larm) I fastigheter.
Omräden projektering, byggnader konstruktionsarbeten (hantering av designtjänster. Projektarbeten), byggprojekt tillsyn genomförande.

Tillverkning och försäljning av asfallsblandningar, mineralmaterial, betong, förstärkt betong och metalldelar

KAUNO TILTAI AB

2021-05-03LT005486

Certifiering / Recertifiering cykel startdatum: 2021-05-04
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KAUNO TILTAI AB Ateities pl. 46, LT-52105 KaunasLithuania

Leverantörer av specifika byggnadskonstruktioner:

Byggnadskonstruktioner: bostadsfastlghetor och kommersiella
fastigheter, kommunikationer,

tekniska installationer: gasformig, vattenförsörjning,
värmeföfsörjning, avlägsnande av avloppsvatten,

elektricitet (spänning upp till 400 kV),
infrastruktur för elektronisk kommunikation, andra tekniska

nätverk,
hydraulisk - tekniska konstruktioner,

andra tekniska konstruktioner; kulturarvsbyggen,
kärnkraftverksgenererande konstruktioner.

Byggnadskonstruktioner omfattar: allmänna
byggnadskonstruktioner; installation av nätverk för

vattenförsörjning och avlägsnande av avloppsvatten,
anläggning av nätverk med hjälp av schaktlri teknik; installation

av tekniska system för vattenförsörjning och avlägsnande av
avloppsvatten; installation av nätverk för värmeförsörjning;

installation av tekniska system för uppvärmning,
ventilering och luftkonditionering av fastigheter,

installation av nätverk för gasformig, byggandet av gas tekniska
system,

installation av utrustning för olförsörjning och -distribution,
einätverk i fastigheter; installation av tekniska elsyslem i

fastigheter,
installation av processhanterings- och automationssystem;

installation av tekniska fjärrsystem för kommunikation
(telekommunikation) i fastigheter,

installation av tekniska system för säkerhetslarm,
brandsäkerhet (larm) I fastigheter.

Omräden projektering,
byggnader konstruktionsarbeten (hantering av designtjänster.

Projektarbeten),
byggprojekt tillsyn genomförande.

Tillverkning och försäljning av asfallsblandningar,
mineralmaterial, betong,

förstärkt betong och metalldelar
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Verksamhet Adress Giltighetsområde

AB KAUNO TILTAI
SVERIGE

Fågelviksvägen 9 C8 , 145 53
NorsborgSverige

:Leverantörer av specifika byggnadskonstruktioner:

Byggnadskonstruktioner: bostadsfastlghetor och kommersiella
fastigheter, kommunikationer,

tekniska installationer: gasformig, vattenförsörjning,
värmeföfsörjning, avlägsnande av avloppsvatten,

elektricitet (spänning upp till 400 kV),
infrastruktur för elektronisk kommunikation, andra tekniska

nätverk,
hydraulisk - tekniska konstruktioner,

andra tekniska konstruktioner; kulturarvsbyggen,
kärnkraftverksgenererande konstruktioner.

Byggnadskonstruktioner omfattar: allmänna
byggnadskonstruktioner; installation av nätverk för

vattenförsörjning och avlägsnande av avloppsvatten,
anläggning av nätverk med hjälp av schaktlri teknik; installation

av tekniska system för vattenförsörjning och avlägsnande av
avloppsvatten; installation av nätverk för värmeförsörjning;

installation av tekniska system för uppvärmning,
ventilering och luftkonditionering av fastigheter,

installation av nätverk för gasformig, byggandet av gas tekniska
system,

installation av utrustning för olförsörjning och -distribution,
einätverk i fastigheter; installation av tekniska elsyslem i

fastigheter,
installation av processhanterings- och automationssystem;

installation av tekniska fjärrsystem för kommunikation
(telekommunikation) i fastigheter,

installation av tekniska system för säkerhetslarm,
brandsäkerhet (larm) I fastigheter.

Omräden projektering,
byggnader konstruktionsarbeten (hantering av designtjänster.

Projektarbeten),
byggprojekt tillsyn genomförande.

Tillverkning och försäljning av asfallsblandningar,
mineralmaterial, betong,

förstärkt betong och metalldelar.
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Giltighetsområde

ISO 14001:2015

KAUNO TILTAI AB

Verksamhet Adress Giltighetsområde

UAB KELDA
Statybininkų g. 14, LT-21364 Vievis, Elektrėnų

sav.Lithuania

Leverantörer av specifika
byggnadskonstruktioner:

Byggnadskonstruktioner kommunikationer:
vägar, vägar (gator), järnvägar,

andra transportbyggnader tekniska nätverk:
vattenförsörjning, avlägsnande av

avloppsvatten,
doponi.

Byggnadskonstruktioner omfattar följande
omräden: allmänna byggnadskonstruktioner;
byggande av nätverk for vattenförsörjning och

avlägsnande av avloppsvatten.

Omräden projektering,
byggnader konstruktionsarbeten (hantering av

designtjänster. Projektarbeten),
byggprojekt tillsyn genomförande.

Tillverkning och försäljning av
asfallsblandningar, mineralmaterial, betong,

förstärkt betong och metalldelar.
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