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PLASTIX opnår ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 certificering 

Lemvig, 29. januar 2020 

 

 

 

Til vore kunder, partnere og interessenter, 

PLASTIX kan med stolthed meddele, at vi medio januar 2020 er blevet ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 

certificeret i mekanisk transformation og genbrug af brugte fiskenet og reb fra fiskeindustrien, samt genanvendelse af 

andre typer brugt og industrielt plastaffald. 

 

Med udviklingen og implementering af et effektivt kvalitets- og miljøstyringssystem som beskrevet i disse 

internationalt anerkendte standarder, bekræftes det, at vi efterlever de behov vore kunder har samt at vores indsats 

og processer er designet til at tjene vores miljø bedst. 

 

En kultur rettet mod kontinuerlig forbedring  

 

Det at opnå en akkreditering efter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarderne bekræfter PLASTIX den 

seriøsitet, der ligger bag vores engagement for løbende at optimere produkter, processer og den generelle udvikling 

til fordel for vores kunder og miljøet. 

 

Vi stræber efter en tilgang hvor ekspertise og bæredygtighed går hånd i hånd. 

 

PLASTIX er af FORCE Certification blevet auditeret, hvilket bl.a. omfatter udvikling og 

implementering af et kvalitets- og miljøstyringssystem. Vi stræber efter høj kvalitet for den 

bæredygtige, cirkulære og grønne vækst i plastindustrien. 

 

Se vores ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 certifikater her 

 

CEO for PLASTIX Hans Axel Kristensen udtaler: 

’Vi er stolte over at være blevet ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 certificeret så vi har en eksternt akkreditering 
overfor vores kunder og interessenter på, at vi arbejder efter de højeste kvalitets- og miljømæssige standarder, 
samtidigt med at vi løbende arbejder for at forbedre vores processer. Det har været en kæmpe opgave for 
management teamet, som har ydet en utroligt flot indsats, sikret forankring i hele organisationen, og båret opgaven i 
mål. Fokus er nu at fortsætte arbejdet med forbedre vores processer, så ekspertise og bæredygtighed går hånd i 
hånd. På den måde er vi med til at drive den nye cirkulære plastikøkonomi fremad’. 
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