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Tuotteiden CE -merkintäpalvelut
Oma toimintamme on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu
jo 1998 ensimmäisenä toimialallamme Suomessa.

Olemme keskittyneet kuuntelemaan asiakkaitamme ja
ratkaisemaan heidän CE –merkintään liittyvät tarpeensa
nopeasti ja tehokkaasti.

Konsulteillamme on laaja käytännön kokemus ja
sertifiointitason pääarvioijakoulutus. Teemme
ilmoitettujen laitosten nimissä myös virallisia arviointeja.

CE -merkintäpalvelumme

• Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja ohjelmistot
• Koneet, laitteet ja tuotantolinjastot
• Sähkölaitteet ja telepäätelaitteet
• Rakennustuotteet
• Kantavat teräsrakenteet
• Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
• Painelaitteet
• Henkilönostimet ja nostoapuvälineet
• Lelut
• Veneet
• Kuluttajatuotteet
• Julkaistujen CE –dokumenttien tarkastaminen

CE –merkintää tarvitsevalle tarjoamme täyden ja
tehokkaan palvelukokonaisuuden aloituksesta
CE -merkintään.

Monet asiakkaistamme käyttävät meitä myös
toimittajiensa ja maahantuomiensa tuotteiden
valvontaan ja kehittämiseen.

Asiakastyytyväisyys:
4.5 / 5

(7 vuoden keskiarvo)

Yli 100 saavutettua
CE -merkintää

Toimintamme tunnuslukuja
Asiakkainamme on ulkomaisia, maailman johtavia pörssiyhtiöitä ja myös
pieniä Suomalaisia perheyrityksiä. Palvelumme räätälöidään tarpeen mukaan.

Pystymme palvelemaan
myös erittäin lyhyellä

varoitusajalla

Kaikki merkittävät
tuoteryhmät; joukossa
useita erikoisuuksia
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Asiakkaanamme saat

Kaikki CE –merkintäpalvelut nopeasti ja tehokkaasti

Ammattitaitoiset ja
kokeneet konsultit

Avaimet käteen
–palvelua

tarvittaessa

Koettuja ratkaisuja
ja luotettavia

tulkintoja

Asiantuntijamme (Porvoo, Helsinki, Lahti, Tampere, Jyväskylä) ovat valmiina kuuntelemaan
tilannettanne ja tavoitteitanne sekä ratkaisemaan ongelmanne.
Puhelinneuvontamme on maksuton. Ota yhteyttä

myynti@sertifiointi.com puhelin: 040 150 9000 www.sertifiointi.com

Kiinteä hinta ja
tyytyväisyystakuu

Erinomaiset
yhteydet tuote-

testauspaikkoihin

Maksuton neuvonta
ja tukipalvelut


