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CERTIFIKAT 
ISO 9001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Elitfönster Produktion AB 
Brogårdsgatan 1, 574 38 VETLANDA, SWEDEN  

 
har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to 
 

Utveckling och tillverkning av fönster i trä och trä/aluminium  
 

Development and manufacturing of windows in wood and wood/aluminium  
 

Detta certifikat gäller under förutsättning att huvudcertifikatet 2324 är giltigt. 
This site certificate is valid provided that the main certificate 2324 is valid. 

 
Ursprungligen utfärdat/Originally issued  2017-03-10 
Giltigt till och med/Expiry date   2026-03-09 
Beslutsdatum/Decision date   2023-03-06 

 
 

 
 
 

 
Jonas Madsen 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
  
 
Elitfönster Produktion AB, 556552-6547, 2324-1 
 

Järnvägsgatan 5, 364 42  LENHOVDA 

Utveckling och tillverkning av fönster i trä och 
trä/aluminium/ 
Development and manufacturing of windows in wood 
and wood/aluminium  

Västerleden 50, 574 39  VETLANDA 

Utveckling och tillverkning av fönster i trä och 
trä/aluminium/ 
Development and manufacturing of windows in wood 
and wood/aluminium  

Brogårdsgatan 1, 574 38  VETLANDA 
Tillverkning av fönster i trä och trä/aluminium/ 
Manufacturing of windows in wood and wood/aluminium 
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CERTIFIKAT 
ISO 14001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Elitfönster Produktion AB 
Brogårdsgatan 1, 574 38 VETLANDA, SWEDEN  

 
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller 

has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2015 with respect to 
 

Utveckling och tillverkning av fönster i trä och trä/aluminium  
 

Development and manufacturing of windows in wood and wood/aluminium  
 

Detta certifikat gäller under förutsättning att huvudcertifikatet 2324 M är giltigt. 
This site certificate is valid provided that the main certificate 2324 M is valid. 

 
Ursprungligen utfärdat/Originally issued  1999-05-25 
Giltigt till och med/Expiry date   2026-03-09 
Beslutsdatum/Decision date   2023-03-06 

 
 

 
 
 

 
Jonas Madsen 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 
 
Elitfönster Produktion AB, 556552-6547, 2324-1 M 
 

Järnvägsgatan 5, 364 42  LENHOVDA 

Utveckling och tillverkning av fönster i trä och 
trä/aluminium/ 
Development and manufacturing of windows in wood 
and wood/aluminium  

Västerleden 50, 574 39  VETLANDA 

Utveckling och tillverkning av fönster i trä och 
trä/aluminium/ 
Development and manufacturing of windows in wood 
and wood/aluminium  

Brogårdsgatan 1, 574 38  VETLANDA 
Tillverkning av fönster i trä och trä/aluminium/ 
Manufacturing of windows in wood and wood/aluminium 
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CERTIFIKAT 
ISO 9001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Elitfönster AB 
Brogårdsgatan1, 574 38  VETLANDA, SWEDEN 

 
har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to 
 

Marknadsföring och försäljning av fönster och dörrar i trä och trä/aluminium  
 

Marketing and sales of windows and doors in wood and wood/aluminium 
 

Detta certifikat gäller under förutsättning att huvudcertifikatet 2324 är giltigt. 
This site certificate is valid provided that the main certificate 2324 is valid. 

 
Ursprungligen utfärdat/Originally issued  2017-03-10 
Giltigt till och med/Expiry date   2026-03-09 
Beslutsdatum/Decision date   2023-03-06 

 
 

 
 
 

 
Jonas Madsen 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 
 
Elitfönster AB, 556007-3073, 2324-5 
 

Brogårdsgatan1, 574 38  VETLANDA 

Marknadsföring och försäljning av fönster och dörrar i 
trä och trä/aluminium/ 
Marketing and sales of windows and doors in wood and 
wood/aluminium 

Honnörsgatan 2, Hus 1, 352 36  VÄXJÖ 

Marknadsföring och försäljning av fönster och dörrar i 
trä och trä/aluminium/ 
Marketing and sales of windows and doors in wood and 
wood/aluminium 
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CERTIFIKAT 
ISO 14001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Elitfönster AB 
Brogårdsgatan1, 574 38  VETLANDA, SWEDEN  

 
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller 

has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2015 with respect to 
 

Marknadsföring och försäljning av fönster och dörrar i trä och trä/aluminium  
 

Marketing and sales of windows and doors in wood and wood/aluminium 
 

Detta certifikat gäller under förutsättning att huvudcertifikatet 2324 M är giltigt. 
This site certificate is valid provided that the main certificate 2324 M is valid. 

 
Ursprungligen utfärdat/Originally issued  1999-05-25 
Giltigt till och med/Expiry date   2026-03-09 
Beslutsdatum/Decision date   2023-03-06 

 
 

 
 
 

 
Jonas Madsen 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 
 
Elitfönster AB, 556007-3073, 2324-5 M 
 

Brogårdsgatan1, 574 38  VETLANDA 

Marknadsföring och försäljning av fönster och dörrar i 
trä och trä/aluminium/ 
Marketing and sales of windows and doors in wood and 
wood/aluminium 

Honnörsgatan 2, Hus 1, 352 36  VÄXJÖ 

Marknadsföring och försäljning av fönster och dörrar i 
trä och trä/aluminium/ 
Marketing and sales of windows and doors in wood and 
wood/aluminium 

 


