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Täten todistetaan, että johtamisjärjestelmä, jota: 

Porkka Finland Oy 

 
   

Ravitie 3, 15860 Hollola, Suomi 

 

  

noudattaa, on hyväksytty LRQA:n toimesta seuraavien standardien mukaisesti:  

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

 

 

 

Sertifikaatin numerot: ISO 14001 – 0069171, ISO 9001 – 0069172 

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

 

Sertifioinnin sovellusalue: 

 

Kylmä-, pakaste- ja lämpösäilytykseen tarkoitettujen kaappien, huoneiden, linjastokalusteiden, oviratkaisujen, puhdastilojen ja 
järjestelmien sekä näihin liittyvien palveluiden markkinointi, myynti, kehittäminen, tekninen ylläpito, valmistus, projektitoiminta, 
asiakaspalvelu sekä varaosaliiketoiminta. 
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Toimipaikka Toiminnot 

 

  

Ravitie 3, 15860 Hollola, Suomi  

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015  

Kylmä-, pakaste- ja lämpösäilytykseen tarkoitettujen 
kaappien, huoneiden, linjastokalusteiden, oviratkaisujen ja 
järjestelmien sekä näihin liittyvien palveluiden 
markkinointi, myynti, kehittäminen, tekninen ylläpito, 
asiakaspalvelu sekä liiketoiminnan johtaminen. 

 

 

 
 

 

  

Keskikankaantie 17, 15860 Hollola, Suomi  

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

Kylmä-, pakaste- ja lämpösäilytykseen tarkoitettujen 
kaappien, huoneiden, linjastokalusteiden, 
jäähdytyskoneikkojen, oviratkaisujen ja järjestelmien 
asiakaspalvelu sekä varaosaliiketoiminta. 

  

Salorantie 1, 98120 Kemijärvi, Suomi 

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

Kylmä-, pakaste- ja lämpösäilytykseen tarkoitettujen 
kaappien ja linjastokalusteiden sekä jäähdytyskoneikkojen 
markkinointi, myynti, valmistus, asiakaspalvelu sekä 
varaosaliiketoiminta. 

 

  

Huurretie 13, 39160 Ylöjärvi, Suomi 

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

Kylmä-, pakaste- ja lämpösäilytykseen tarkoitettujen 
huoneiden, oviratkaisujen ja järjestelmien, puhdastilojen 
sekä näihin liittyvien palveluiden markkinointi, myynti, 
kehittäminen, tekninen ylläpito, valmistus, projektitoiminta, 
asiakaspalvelu sekä varaosaliiketoiminta. 

 

 

  

  

  

 

  

 


