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Härmed intygas att ledningssystemet hos:

Interspol Systems AB
Fyrverkarbacken 26, 112 60 Stockholm, Sverige

har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande standarder:

 ISO 14001:2015 |  ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe

Utfärdat av: LRQA Sverige AB

för  Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger 
de platser och den verksamhet som varje enhet är godkänd för.

Nuvarande certifikat: 2 juli 2019
Certifikatet gäller till: 1 juli 2022
Certifikatsnummer: 10190355

Första godkännande:
ISO 14001 – 2 juli 2013
ISO 9001 – 2 juli 2013

Godkännandenummer: ISO 14001 – 00003420 / ISO 9001 – 00003419 

Ledningssystemet är tillämpbart på:
Hetvattenspolning, filmning och övriga VA-baserade tjänster för fastigheter, industrier och privathushåll. 

Installation och service av matavfallssystem, matavfallskvarnar, fett- och oljeavskiljare.
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Platser Verksamhet

Fyrverkarbacken 26, 112 60 Stockholm, Sverige
ISO 14001:2015

Hetvattenspolning, filmning och övriga 
VA-baserade tjänster för fastigheter, industrier och
privathushåll. Installation och service av 
matavfallssystem, matavfallskvarnar, fett- och 
oljeavskiljare.

ISO 9001:2015

Hetvattenspolning, filmning och övriga 
VA-baserade tjänster för fastigheter, industrier och
privathushåll. Installation och service av 
matavfallssystem, matavfallskvarnar, fett- och 
oljeavskiljare.

INTERSPOL SUNDSVALL
Norra Vägen 32, 856 50 Sundsvall, Sverige

ISO 14001:2015

Hetvattenspolning, filmning och övriga 
VA-baserade tjänster för fastigheter, industrier och
privathushåll. Installation och service av 
matavfallssystem, matavfallskvarnar, fett- och 
oljeavskiljare.

ISO 9001:2015

Hetvattenspolning, filmning och övriga 
VA-baserade tjänster för fastigheter, industrier och
privathushåll. Installation och service av 
matavfallssystem, matavfallskvarnar, fett- och 
oljeavskiljare.

 


