
 

 
 

Sted og dato:  

        

For uds tedende enhed: 

Hellerup, 03, januar, 2019 DNV GL - Business Assurance 

Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup, 

Denmark 

 

    

 
Jesper Schultz 

A dm. Direktør 

   

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 

AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. 
http://www.dnvgl.com/assurance 

 
 
 

C ertifikat nummer: 

161412-2014-AE-DEN-DANAK 

Førs te certificering: 

18, januar, 2007 

Gyldighedsperiode: 

18, januar, 2019 - 18, januar, 2022 

 
Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos 

Bunzl Holding Danmark A/S 
Kirkebjergvej 17, 4180, Sorø, Denmark 
og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat 
 
 
opfylder kravene i ledelsessystemstandarden: 

ISO 14001:2015 
& Bekendtgørelse nr. 1212 af 19.11.2014 §7  
 
 
Dette certifikat er gældende for følgende område: 
Salg til erhvervskunder og offentlige kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af maskiner og udstyr 

 
 
 



 

 
  

 

 
C ertifikat nummer: 161412-2014-AE-DEN-DANAK 

Sted og dato: Hellerup, 03, januar, 2019 

 
 
 

 

 

 

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt. 

AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. 
http://www.dnvgl.com/assurance 

         Side 2 of 2  
 

 

 

 
 

Appendiks til certifikat 
 
Bunzl Holding Danmark A/S 
Lokationer inkluderet i certificeringen er: 
Lokationssnavn Adresse Scope for lokation 
 MultiLine A/S Kirkebjergvej 17, 4180, Sorø, 

Denmark 
Salg til erhvervskunder og offentlige 
kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, 
isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af 
maskiner og udstyr 

Bunzl Distribution Danmark A/S Greve Main 30, 2670, Greve, 
Denmark 

Salg til erhvervskunder og offentlige 
kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, 
isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af 
maskiner og udstyr 

Bunzl Holding Danmark A/S Kirkebjergvej 17, 4180, Sorø, 
Denmark 

Salg til erhvervskunder og offentlige 
kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, 
isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af 
maskiner og udstyr 

Clean Care Products A/S Indkildevej 2C, 9100, Aalborg SØ, 
Denmark 

Salg til erhvervskunder og offentlige 
kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, 
isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af 
maskiner og udstyr 

Multiline A/S Alsvej 14, 8940, Randers SV, 
Denmark 

Salg til erhvervskunder og offentlige 
kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, 
isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af 
maskiner og udstyr 

Sæbe Compagniet ApS Vesterlund 5-7, 2730, Herlev, 
Denmark 

Salg til erhvervskunder og offentlige 
kunder af forbrugsartikler som 
emballage, plastik, rengørings-artikler, 
isenkram, papir og personlige 
værnemidler samt salg og service af 
maskiner og udstyr 

 

 
 

 


