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Täten todistetaan, että johtamisjärjestelmä, jota: 

Lifa Air Oyj 

 
   

Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki, Suomi  

 

  

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

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

 

 

 

Sertifikaatin numerot: ISO 14001 – 0068371, ISO 9001 – 0068372 

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

 

Sertifioinnin sovellusalue: 

 

Puhtaan sisäilman mahdollistavien palveluiden, koneiden, laitteiden ja työmenetelmien kehitys, laitteiden valmistuttaminen, myynti, 
huolto sekä konsultointi ja koulutus sekä suu-nenäsuojusten, hengityssuojainten ja suodatinmateriaalin kehitys, valmistus ja myynti.  

 

 

 



 
  

  
Sertifikaatin versionumero:  10452166 

 

Sertifikaatin liite 
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Toimipaikka Toiminnot 

 

  

Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki, Suomi  

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

Puhtaan sisäilman mahdollistavien palveluiden, koneiden, 
laitteiden ja työmenetelmien kehitys, laitteiden 
valmistuttaminen, myynti, huolto sekä konsultointi ja 
koulutus sekä suu-nenäsuojusten, hengityssuojainten ja 
suodatinmateriaalin kehitys, valmistus ja myynti.  

 

  

Rajamaankuja 6, 02970 Espoo, Suomi 

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 

Puhtaan sisäilman mahdollistavien palveluiden, koneiden, 
laitteiden ja työmenetelmien kehitys, laitteiden 
valmistuttaminen, myynti, huolto sekä konsultointi ja 
koulutus sekä suu-nenäsuojusten, hengityssuojainten ja 
suodatinmateriaalin kehitys, valmistus ja myynti.  

 

 

  

  

  

 

  

 


