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Härmed intygas att ledningssystemet hos:

ADDvise Group AB (publ)
Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm, Sverige

har utvärderats och godkänts av Lloyd's Register i enlighet med följande standarder:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016
Godkännandenummer: ISO 9001 – 00030536, ISO 14001 – 00030535, ISO 13485 – 00031117

Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger de platser och 
den verksamhet som varje enhet är godkänd för.

Ledningssystemet är tillämpbart på:

Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av:Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och vågar.Utförande 
av service på vågar och laboratorieutrustning.

Detta godkännande är en fortsättning på tidigare godkännande utfärdat av annat certifieringsorgan enligt följande:

Föregående första ISO 9001 godkännandedatum 9-SEP-2009, Bureau Veritas Certification godkännandenummer SE005930-1 / 
SE005931-1

Föregående första ISO 14001 godkännandedatum 18-JUN-2012, Bureau Veritas Certification godkännandenummer SE005930-1 / 
SE005931-1
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Platser Verksamhet

Sonesta Medical AB
Industrivägen 7, 171 48 Solna, Sverige

ISO 9001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ISO 14001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ISO 13485:2016
Development, manufacture, marketing and sales 
of:Medical technical equipment, laboratory equipment 
and scales.Service of scales and laboratory equipment.

ADDvise Group AB (publ)
Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm, Sverige

ISO 9001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ISO 14001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.
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Platser Verksamhet

Hettich Labinstrument AB
Venngarn 443, 193 91 Sigtuna, Sverige

ISO 9001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ISO 14001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

IM-Medico AB
Industrivägen 7, 171 48 Solna, Sverige

ISO 9001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ISO 14001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

Labrum AB
Industrivägen 7, 171 48 Solna, Sverige

ISO 9001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.



Certifikatsnummer: 10368345

Certifikatsbilaga

            

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA Sverige AB, Göteborgsvägen 74, 43363 Sävedalen, Sweden for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, 
Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 4 of 4

Platser Verksamhet

ISO 14001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ADDvise Tillquist AB
Renvägen 1, 352 45 Växjö, Sverige

ISO 9001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

ISO 14001:2015
Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning 
av:
Medicinskteknisk utrustning, laboratorieutrustning och 
vågar.
Utförande av service på vågar och laboratorieutrustning.

 

 


