
Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008
awarded  //  tildelt

Brødrene Midthaug AS
6453 Kleive

Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Design, sales, project management, engineering, manufacturing, 
powder coating and assembly of prefabricated stairs, railings, 

balconies and walkways of steel and aluminum, with associated 
supporting structures for buildings and industry.

Produktutvikling, salg, prosjektledelse, konstruksjon, produksjon, 
overflatebehandling og montering av prefabrikkerte trapper, rekkverk, 

balkonger og gangbaner i stål og aluminium, med tilhørende 
bærende konstruksjoner for bygg, anlegg og industri.

Certificate No  // Sertifikat nr.: 

1138
First issued //  Utstedt første gang: 2012-10-11
Last Expiry Date // Forrige utløpsdato: 2015-10-11

This Certificate issued // Dette sertifikat utstedt: 2016-04-14
Expiry Date // Utløpsdato : 2018-09-15
Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

Managing Director  //  Daglig leder Lead Auditor  //  Revisjonsleder

Kabelgata 2, 0580 Oslo

This is a multi-site certificate. The sites are located on the next page
                        Dette er et flerlokasjons-sertifikat. Lokasjonene er listet på neste side.

Side 1 av 2



Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 9001:2008
awarded  //  tildelt

Brødrene Midthaug AS
6453 Kleive

Manufacturing/supplying following products/services:
for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Design, sales, project management, engineering, manufacturing, 
powder coating and assembly of prefabricated stairs, railings, 

balconies and walkways of steel and aluminum, with associated 
supporting structures for buildings and industry.

Produktutvikling, salg, prosjektledelse, konstruksjon, produksjon, 
overflatebehandling og montering av prefabrikkerte trapper, rekkverk, 

balkonger og gangbaner i stål og aluminium, med tilhørende 
bærende konstruksjoner for bygg, anlegg og industri.

Certificate No  // Sertifikat nr.: 

1138

Managing Director  //  Daglig leder Lead Auditor  //  Revisjonsleder

Kabelgata 2, 0580 Oslo

Side 2 av 2

Region Øst   Ringveien 23     2066 Jessheim
Region Trøndelag  Heggstadmoen 5   7080 Heimdal
Region Rogaland  Engelsvollsveien 264   4353 Klepp
Region Hordaland  Midtunheia 20A   5224 Nesttun
Region Møre og Romsdal Brødrene Midthaug AS  6453 Kleive


