
 

Certificado nº 138/21-A              
RQ 012 (Origem PSG 009)      

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

IBELQ - INSTITUTO BELTRAME D
Avenida Prefeito Donald Savazoni, 927, Nova Caieiras, Caieiras, SP, 

Concede o certificado de conformidade de produto à empresa:
Grants the certificate of conformity of product to company

ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA., ROTO FERMAX
Rodovia da Uva, 3911, Jardim Arapongas, Colombo, PR, CEP: 83402

Para o produto:
To the product: 

 

COMPONENTES PARA ESQUADRIAS

 

Aprovado para seguinte Tipo de produto:
Approved for the following:  Product Type:

 

� Roldana strong fit simples

� Roldana Strong fit dupla

 

Sistema de certificação: Sistema 
Certification system: System 4 

 

Atendendo os requisitos da norma
Meeting the requirements of the standard

 

Relatório de ensaio de referência
Certification reference test report:

2105144-1/004-1, 28/09/2021,
12/11/2021, 2112115-0/001
ENSAIOS LTDA. 
 

Primeira concessão: 11/11/2021
First concession 

 

Período de validade do certificado: 
Period of validity of certificate 

 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 
Certificate of conformity 

 

Nº: 138/21-A 
 

INSTITUTO BELTRAME DA QUALIDADE, PESQUISA E CERTIFICAÇÃO
Avenida Prefeito Donald Savazoni, 927, Nova Caieiras, Caieiras, SP, CEP: 

 

Concede o certificado de conformidade de produto à empresa:
Grants the certificate of conformity of product to company: 

 

ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA., ROTO FERMAX 
da Uva, 3911, Jardim Arapongas, Colombo, PR, CEP: 83402

CNPJ: 76.029.180/0001-04 
 

Para o produto: 

COMPONENTES PARA ESQUADRIAS 

seguinte Tipo de produto: 
Product Type: 

simples 

Roldana Strong fit dupla 

Sistema de certificação: Sistema 4 

da norma:  ABNT NBR 15969-1:2011 
Meeting the requirements of the standard: ABNT NBR 15969-1:2011 

referência da certificação:  
eport: 

28/09/2021, 2105144-1/005-1, 05/08/2021, 2109219
0/001-1, 26/01/2022 ITEN – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

11/11/2021 

ertificado: 27/01/2022 a 10/11/2024 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 

  

de 2 
        rev.06 

QUALIDADE, PESQUISA E CERTIFICAÇÃO 
CEP: 07704-055 

Concede o certificado de conformidade de produto à empresa: 

 
da Uva, 3911, Jardim Arapongas, Colombo, PR, CEP: 83402-000 

2109219-1/001, 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02. 
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Caieiras, 27 de janeiro de 2022
 
 
 
 

 

 
“A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção 
e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IBELQ, previs
norma técnica vigente aplicável. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste 
certificado de conformidade deve ser consultado a relação de clientes certificados e respectivos 
produtos no site do IBELQ.” 
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27 de janeiro de 2022 

________________________________ 
Alexandre Beltrame 

Presidente 

“A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção 
e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IBELQ, previs
norma técnica vigente aplicável. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste 
certificado de conformidade deve ser consultado a relação de clientes certificados e respectivos 

  

de 2 
        rev.06 

“A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção 
e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IBELQ, previstas na 
norma técnica vigente aplicável. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste 
certificado de conformidade deve ser consultado a relação de clientes certificados e respectivos 
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