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Brøndum A/S 

 

Falkevej 14, 8800 Viborg 
 

Dette er et multisite-certifikat. Oplysninger om de øvrige afdelinger forefindes i det vedlagte bilag. 

 
 

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch dokumenterer hermed, 
at ledelsessystemet for ovennævnte virksomhed er vurderet og fundet i 

overensstemmelse med kravene i: 

Standard 
 

ISO 9001:2015 

Gyldighedsområde 

Projektering, installation og service af rørinstallationer inden 
for nybyggeri, renovering, industri, miljø, fjernvarme og anlæg, 

samt blikkenslagerarbejde, ventilation, airconditionering, 
sprinkleranlæg, årlige eftersyn og reparation af køleanlæg samt 

styring af underentreprenører. 

 

Oprindelig startdato for certificeringscyklus: 13. maj 1993 

Udløbsdato for forrige certificeringscyklus: NA 

Dato for certificerings-/recertificeringsaudit: NA 

Startdato for  certificerings-/recertificeringscyklus: 16. juli 2017 
 

Under forudsætning af tilfredsstillende opretholdelse af virksomhedens 
ledelsessystem er dette certifikat gyldigt indtil: 15. juli 2020 
 

Certifikat nr.: DK008093 Version: 1 Revisionsdato: 22. juni 2017 
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ISO 9001:2015 

Gyldighedsområde 
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Projektering, installation og service af rørinstallationer inden for 
nybyggeri, renovering, industri, miljø, fjernvarme og anlæg, 

samt blikkenslagerarbejde, ventilation, airconditionering, 
sprinkleranlæg, årlige eftersyn og reparation af køleanlæg samt 

styring af underentreprenører. 
 

Afdeling: Afdelingens 
tilføjelsesdato: 

Adresse: Gyldighedsområde: 

Brøndum A/S 
(Hovedkontor) 

13-05-1993 Falkevej 14, 
8800 Viborg 

Projektering, installation og service  
af rørinstallationer inden for 

nybyggeri, renovering, industri,  
miljø, fjernvarme og anlæg, samt 
blikkenslagerarbejde, ventilation, 
airconditionering, sprinkleranlæg, 

årlige eftersyn og reparation af 
køleanlæg samt styring af 

underentreprenører. 

Brøndum A/S 13-05-1993 Kokbjerg 4, 
6000 Kolding 

Projektering, installation og service  
af rørinstallationer inden for 

nybyggeri, renovering, industri,  
miljø, fjernvarme og anlæg, samt 
blikkenslagerarbejde, ventilation, 

airconditionering, årlige eftersyn og 
reparation af køleanlæg samt styring 

af underentreprenører 



 
Brøndum A/S 

Standard 
 

ISO 9001:2015 

Gyldighedsområde 
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Afdeling: Afdelingens 
tilføjelsesdato: 

Adresse: Gyldighedsområde: 

Brøndum A/S 16-07-2008 Elmegårdsvej 32, 
8361 Hasselager 

Projektering, installation og service  
af rørinstallationer inden for 

nybyggeri, renovering, industri,  
miljø, fjernvarme og anlæg, samt 
blikkenslagerarbejde, ventilation, 
airconditionering, sprinkleranlæg, 

årlige eftersyn og reparation af 
køleanlæg samt styring af 

underentreprenører. 

Brøndum A/S 02-07-2014 Kanalholmen 1, 
2650 Hvidovre 

Projektering, installation og service  
af rørinstallationer inden for 

nybyggeri, renovering, industri,  
miljø, fjernvarme og anlæg, samt 
blikkenslagerarbejde, ventilation, 

airconditionering, årlige eftersyn og 
reparation af køleanlæg samt styring 

af underentreprenører. 

Brøndum A/S 02-07-2014 Virkelyst 24, 
7400 Herning 

Projektering, installation og service  
af rørinstallationer inden for 

nybyggeri, renovering, industri,  
miljø, fjernvarme og anlæg, samt 
blikkenslagerarbejde, ventilation, 

airconditionering, årlige eftersyn og 
reparation af køleanlæg samt styring 

af underentreprenører. 

 


