Nº 295.012/13
A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Coperflex Ind. e Com. de Móveis e Peças Para
Escritório Ltda - EPP
(Coperflex)
CNPJ: 04.896.127/0001-91
Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Armário de Escritório – Linha Olímpia
(Conforme modelos especificados no anexo I)
Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Av. Caetano Schincariol 325 A - Pq. das Empresas
13803-340 - Mogi Mirim -SP
Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008.12
Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010
Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 05/11/2013
First concession:

Período de validade:
Validity period:

05/11/2013 a 05/11/2016
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2013

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo
Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the
Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification
Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).

Nº 295.012/13
O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 295.012/13,
tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Coperflex Ind. e Com. de Móveis e
Peças Para Escritório Ltda - EPP.
This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 295.012/13, having for purpose
to detail to the: Coperflex Ind. e Com. de Móveis e Peças Para Escritório Ltda - EPP.

Armário de Escritório - Linha Olímpia
Descrição
Gaveteiro volante com até 5
gavetas, podendo ser 1 para
pasta Suspensa
Arquivo para pastas
suspensas com quatro
Gavetas
Armário baixo com portas
com pivotamento vertical e
prateleiras
Armário alto com portas com
pivotamento vertical,
prateleiras e um suporte
para pastas suspensas
Armário extra alto com
portas com pivotamento
vertical e prateleiras,

Código

Largura

Medidas (mm)
Profundidade

470 a 490

450 a 630

403195

Altura
600 a 750

403194

1400 a 1500

404050

404389

800 a 905

450 a 630

745 a 2200

404114

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 05/11/2013
First concession:

Período de validade:
Validity period:

05/11/2013 a 05/11/2016
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2013

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo
Gerente Técnico, e 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 subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the
Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Technical Manager, and
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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