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Täten todistetaan, että johtamisjärjestelmä, jota:

Telko Oy
Keilaranta 17, PL 43, 02151 Espoo, Suomi

noudattaa, on hyväksytty Lloyd's Registerin toimesta seuraavien standardien mukaisesti:

ISO 9001:2015
Sertifikaatin numerot: ISO 9001 – 0069160

Tämä sertifikaatti on voimassa ainoastaan yhdessä samannumeroisen sertifikaatin liitteen kanssa. Sertifikaatin liitteessä on 
ilmoitettu ne toimipaikat, joihin tämä sertifikaatti soveltuu.

Sertifioinnin sovellusalue:

Kemikaalien, voiteluaineiden ja muoviraaka-aineiden maahantuonti, varastointi, edelleenjalostus, markkinointi ja vientitoiminta sekä 
näihin liittyvät palvelut.
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Toimipaikka Toiminnot

Telko Oy
Keilaranta 17, PL 43, 02151 Espoo, Suomi

ISO 9001:2015
Kemikaalien, voiteluaineiden ja muoviraaka-aineiden 
maahantuonti, varastointi, edelleenjalostus, markkinointi 
ja vientitoiminta sekä näihin liittyvät palvelut.

Telko Oy
Iso-Hakunintie, Rauman Satama, 26100 Rauma,
Suomi

ISO 9001:2015
Kemikaalien, voiteluaineiden ja muoviraaka-aineiden 
maahantuonti, varastointi, edelleenjalostus, markkinointi 
ja vientitoiminta sekä kemikaalien pakkauspalvelut.

Telko Norway AS
C.J Hambrosplass 2C, 0164 Oslo, Norja

ISO 9001:2015
Kemikaalien, voiteluaineiden ja muoviraaka-aineiden 
maahantuonti, varastointi, edelleenjalostus, markkinointi 
ja vientitoiminta sekä näihin liittyvät palvelut.

Telko Sweden AB, Göteborg
E A Rosengrensgata 19, 421 31 Västra Frölunda,
Ruotsi

ISO 9001:2015
Kemikaalien, voiteluaineiden ja muoviraaka-aineiden 
maahantuonti, varastointi, edelleenjalostus, markkinointi 
ja vientitoiminta sekä näihin liittyvät palvelut.

 

 


