Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2008
Certificamos que:

Flutrol Comércio e Controle
de Fluídos Ltda.
Av. Santo Albano, 170
Vila Vera
São Paulo
São Paulo
04296-000
Brasil

Possui o Certificado Número:

FS 66123

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2008 para o seguinte escopo:

Por favor verifique o escopo na próxima página.

Assina pelo BSI:
Presidente, BSI Brasil
Data de Registro Original: 19/03/2002

Data efetiva: 11/12/2015

Data da Última Revisão 31/05/2016

Data de validade: 14/09/2018
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Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.
BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18º andar - Cj. 183, Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2148-9600

Certificado Nº:

FS 66123

Escopo Certificado:
Projeto, desenvolvimento, distribuição, venda, montagem e assistência técnica de equipamentos e
produtos hidráulicos e pneumáticos, dentre eles: bombas, boosters, amplificadores de ar comprimido,
válvulas para alta pressão, mangueiras para altas pressões, conexões de instrumentação e processo,
sistemas de injeção química e flushing, unidades hidráulicas (HPU), painéis de teste e de controle e
bancadas de testes.
Design, development, distribution, assembly and technical support of devices and hydraulic and pneumatic
products to high and ultra-high pressures: Pumps, Booster, air amplifiers, high pressure valves, high
pressure hoses, instrumentation and process fittings, chemical injection and flushing systems, Hydraulic
Power Unit (HPU), Test and Control Panels and Test Rigs.
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