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Täten todistetaan, että johtamisjärjestelmä, jota 

Telko Oy  

 

 

Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki, Suomi 

 
 

 

noudattaa, on hyväksytty Lloyd’s Register Quality Assurancen toimesta seuraavien standardien mukaisesti:  

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Myöntänyt: Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, Suomen sivuliike 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limitedin puolesta  

 

 

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

    

Voimassaoleva sertifikaatti: 2. toukokuuta 2018 Alkuperäinen sertifikaatti: 

Sertifikaatin voimassaolo päättyy: 1. toukokuuta 2021 ISO 9001 – 11. huhtikuuta 2003 

Sertifikaatin versionumero:: 10078771 

  

Sertifikaatin numerot: ISO 9001 – 0069160  

 

 

 
 

 

Sertifioinnin sovellusalue: 

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



 

Sertifikaatin liite 
Sertifikaatin versionumero: 10078771 

  
 

     

 

 
 
Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause 
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless 
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Myöntänyt: Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, Suomen sivuliike, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, Suomi Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom 
puolesta 

 

Page 2 of 2 

Toimipaikka Toiminnot 

 

  

Telko Oy 

Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki, Suomi 

ISO 9001:2015 

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

 

 

 
 

Rauma Terminal Services Oy  

Iso-Hakunintie, 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. 

 

 

 
 

  

   

 


