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CERTIFIKAT 
ISO 9001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Rundvirke Poles AB, AB Impregna 
STAB Suecia AS, OctoWood AB 

Lyviksvägen, 771 31  LUDVIKA, 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 

 

Tillverkning och försäljning av träskyddsbehandlade ledningsstolpar, slipers, 
stängselstolpar, biobränsle och övriga trävaror samt  

försäljning av stängseltillbehör och returträhantering 
 

Production and sales of impregnated poles, sleepers, fences, biofuel and other related 
wooden products and sales of fence accessories and recycled wood handling 

 
Ursprungligen utfärdat/Originally issued  1999-11-18 
Giltigt till och med/Expiry date   2024-12-15 
Beslutsdatum/Decision date   2021-12-03 

 
 
 
 

__Signature_1 

Peter Karlsson 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 
Rundvirke Poles AB, 556300-2582 
 

Lyviksvägen, 771 31 Ludvika Tillverkning och försäljning av 
träskyddsbehandlade ledningsstolpar, slipers, och 
övriga närbesläktade trävaror samt försäljning av 
returträhantering. 
Production and sales of impregnated poles, 
sleepers and other related wooden products and 
sales of recycled wood handling. 

 
STAB Suecia AS 
 

Grundingen 6, 0250 Oslo, Norge Tillverkning och försäljning av 
träskyddsbehandlade ledningsstolpar, slipers, och 
övriga närbesläktade trävaror samt försäljning av 
returträhantering. 
Production and sales of impregnated poles, 
sleepers and other related wooden products and 
sales of recycled wood handling. 

 
OctoWood AB, 556110-3358 
 

Vackernäset 214, 844 97 Kälarne Tillverkning och försäljning av 
träskyddsbehandlade ledningsstolpar, slipers, 
stängselstolpar, biobränsle och övriga trävaror 
samt försäljning av stängseltillbehör och 
returträhantering.  
Production and sales of impregnated poles, 
sleepers, fences, biofuel and other related wooden 
products and sales of fence accessories and 
recycled wood handling. 

 
Impregna AB, 556023-1010 
 

Lyviksvägen, 771 31 Ludvika Tillverkning och försäljning av 
träskyddsbehandlade ledningsstolpar, slipers, 
biobränsle och övriga trävaror samt försäljning av 
returträhantering. 
Production and sales of impregnated poles, 
sleepers, biofuel and other related wooden 
products and sales of recycled wood handling. 
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