Nº 23.027/01
A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à
empresa:
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company:

Coutoflex Indústria de Mangueiras Ltda
(Coutoflex)
CNPJ: 02.655.093/0001-18
Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Produção e comercialização de mangueiras
contra incêndio, união para mangueiras, líquido
gerador de espuma, esguichos, derivantes e
válvulas para sistemas fixos. Comercialização
de hidrantes, canhões monitores, chuveiros
lava-olhos, proporcionadores de espuma,
componentes, acessórios e sistemas contra
incêndios por CO2 e outros agentes extintores.
Exercida(s) na unidade localizada em:
Executed in the unit located in:

Rua São Jorge, 107 a 155 - Vila São Luiz
25086-110 - Duque de Caxias - RJ
Rua São Vicente, S/N QD 81, LT 13 - Vila São Luiz
25086-030 - Duque de Caxias - RJ
Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR ISO 9001:2015
Primeira concessão: 08/08/2001
First concession:

Período de validade:
Validity period:

20/04/2018 a 14/05/2021
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018
Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT
stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address:
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
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