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Podpora udržitelného lesního hospodářství  

www.pefc.org   
 

 

PEFC logo licence 
 

PEFC Finsko - Finská lesní certifikační rada uděluje 
 

Lunawoood Oy & Lunacomp Oy 

(Iisalmi, Finsko) 
 

právo užívat logo PEFC podle skupiny uživatelů C (držitel certifikátu spotřebitelského řetězce „chain-of-custody“) 

pro účely „on“ a „off“ produktů vztahující se na výrobu a marketing tepelně modifikovaného borovicového a 

smrkového dřeva, hoblovaného materiálu a dalších zpracovaných produktů. 
 

Certifikát spotřebitelského řetězce č. 4990-02 udělený certifikační společností Inspecta Sertifiointi Oy je 

předpokladem k této licenci obchodní značky PEFC. Tato licence obchodní značky PEFC je platná do 5. 12. 2016  

za předpokladu, že jsou splněny podmínky použití obchodní značky PEFC. 
 

Registrační číslo licence udělené Lunawood Oy a Lunacomp Oy je 

 

PEFC/02-31-114 
 

PEFC Logo je chráněno autorskými právy a jedná se o registrovanou ochrannou známku, kterou vlastní Rada PEFC. 

Iniciály "PEFC" jsou předmětem autorského práva a jsou zaregistrovány. Neoprávněné použití tohoto materiálu 

chráněného autorským právem je zakázáno a může vést k právním krokům. 
 

PEFC Finsko - Finská lesní certifikační rada udržuje aktualizovaný rejstřík všech „on“ a „off“ produktů držitelů licence 

obchodní značky PEFC ve Finsku. 
 

 

Dne: 30. 12. 2011 
 

 

PEFC Finsko - Finská lesní certifikační rada 

 

                                 

                         _______________     ______________ 

Ritva Toivonen            Auvo Kaivola 

    předseda       generální tajemník 

 
 

Finnish Forest Certification Council 

Sitratie 7, FI-00420, Helsinki, Finland 

www.pefc.fi  

Tel: +358-400-765437 Fax: +358-9-5630329 email: office@pefc.fi  
 



 

 

 
 
 

 

 

 

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council 
Sitratie 7, FI-00420, Helsinki, Finland 

www.pefc.fi 
Tel: +358-400-765437     Fax: +358-9-5630329     Email: office@pefc.fi 

PEFC/02-1-01 
Promoting Sustainable Forest Management 

www.pefc.org 

PEFC logo licence 
 

The PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council has granted 

 

Lunawood Oy & Lunacomp Oy  
(Iisalmi; Finland) 
 
the right to use the PEFC logo under usage group C (the holder of the chain-of-custody 

certificate) for on-product and off-product purposes covering the manufacturing and 

marketing of thermally modificated pine and spruce timber, planed material and 

further processed products.  

 

The chain-of-custody certificate no. 4990-02 granted by Inspecta Sertifiointi Oy is a 

precondition to this PEFC logo license. This PEFC logo license is valid until 5.12.2016, 

provided that conditions of the PEFC Logo usage are fulfilled. 

 

The Logo License Registration Number granted to Lunawood Oy and Lunacomp Oy is  

 

PEFC/02-31-114     
 

The PEFC logo is copyright material and is a registered trademark, owned by the PEFC 

Council. The initials "PEFC" is covered by copyright and is registered. Unauthorised use of 

this copyright material is prohibited and may lead to legal action. 

 

The PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council keeps an up-to-date register of all 

the on- and off- product PEFC logo licence holders in Finland.  

 

 

Date: 30.12.2011 

 

PEFC Finland - Finnish Forest Certification Council 

 

         
___________________________         ______________________ 

   Ritva Toivonen               Auvo Kaivola 

           Chair             Secretary General 

 


