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Meltron certifieras enligt ISO 9001:2015
Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom
standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för
Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av
International Organization for Standardization (ISO).
“Vi erbjuder våra kunder belysningslösningar för väldigt krävande miljöer. Inte bara
våra produkter utan vi som bolag måste därför möta högsta möjliga standard och
kvalitet”, säger Ville Sistonen, VD på Meltron. ”Våra produkter är redan certifierade
enligt alla relevanta standarder. Att nu också hela Meltron uppfyller kvalitetskraven
enligt ISO 9001:2015, hela vägen från våra interna processer till hur vi hanterar
feedback från våra kunder är ett fantastiskt bevis på det arbete alla anställa på
Meltron gör”, fortsätter Ville. ”Våra kunder kan lita på vårt odelade fokus på detaljer
och vårt engagemang för att tillhandahålla de bästa möjliga produkterna.”
ISO 9001:2015 är en av det högst rankade standarderna och en av de mest rigorösa.
Standarden är fokuserad på kvalitetshantering och har en stark kundfokusering och
täcker områden som involvering från högsta ledningen, kontinuerliga förbättringar
och detaljerad riskanalys.
Om Meltron – “More than Just Light”
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och
hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom
infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.
LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.
Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.
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