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CERTIFICAT 

 

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification GmbH certifică prin aceasta că organizația 

Ravago Rom S.R.L. 
 
 
 
Domeniul de certificare: 

Importul şi distribuția de materiale de construcții pentru amenajări interioare, termo şi hidroizolații, 
geosintetice, izolații tehnice  
 
 
Locaţia certificată: 

Str. Căpitan Vijelie nr. 4, 050672 București, Sector 5, România 
 
 
 
(alte locaţii ale firmei, vezi în anexă) 
 

 

 

a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, conform standardului menţionat mai 
sus  şi aplică acest sistem în mod eficace. Certificatul a fost eliberat în urma parcurgerii auditului de 
certificare, raport nr. W219R2189. 

Nr. înregistrare certificat: 91110682/3 
Valabilitatea certificatului anterior: 10.11.2019 

Certificatul este valabil din: 11.11.2019  
Certificatul este valabil până în:  10.11.2022 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 11.11.2019 



 

DEK RA C er ti f i c a ti o n Gmb H,  Han d werk s tra β e 1 5,  D- 7 05 65 S tu t t gar t,  www.d e kra - c er ti f i c a ti o n.d e  
pagina 2 din 2 

 

 

Anexa certificatului nr. 91110682/3 

 
valabil din 11.11.2019 până în 10.11.2022 
 
Certificatul vizează următoarele locaţii / companii auditate: 

 Sediu social Locaţia certificată Domeniul de certificare 

 Ravago Rom S.R.L. Str. Căpitan Vijelie nr. 4 
050672 București, Sector 5, 

România 

Importul şi distribuția de materiale 
de construcții pentru amenajări 
interioare, termo şi hidroizolații, 
geosintetice, izolații tehnice  

 la următoarele locații / la companiile din următoarele 
locații  

Domeniul de certificare 

1.  Ravago Rom S.R.L. Şos. Odăii nr. 283-285, 
013604 București, Sector 1, 

România 

Importul şi distribuția de materiale 
de construcții pentru amenajări 
interioare, termo şi hidroizolații, 

geosintetice, izolații tehnice  
 

 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 11.11.2019 


