
CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

YTONG RITZOUFIM LTD.
Park Caesarea , Caesarea , Israel

Has been assessed and complies with the requirements of :

ISO 9001:2015
This Certificate is Applicable to

Manufacture and sales of paving, terrazzo floor tiles, kerbs, gardening, edging concrete products.

Certificate Issue Date: 17/04/2018
Certification Expiry Date: 18/08/2019

Certificate No.: 96845
Initial Certification Date: 04/07/2016

SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement.
This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The 
continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD.

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification DivisionR.N 520037821

Ilan Carmit
Acting Director General
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תעודה
של האיכות ניהול מערכת כי לתעודה וזאת

בע״מ ריצופים איטונג
ישראל , קיסריה , קיסריה פארק

ה חנ ב קרה נ ס ם מכון י״ע ונ קני ת ף ה אג אלי- שר ת הי ה איכו כ מ ס ה אה ו צ מ ה ונ מ אי ת ת מ שו התקן: לדרי

9001:2015 י״ת
שור ף האי ק ל: ת

ותיחום. גינון שפה, אבני מטראצו, רצפה אריחי משתלבות, ריצוף אבני של ומכירה יצור

 אישור: מס׳
ראשוני: אישור

9 6 8 4 5
0 4 / 0 7/2016

 הוצאה: תאריך
עד: בתוקף האישור

17/ 04/2018
18/ 08/2019

להתעדה. המכון לדרישות בהתאם לנהוג ימשיך שהארגון לכך כפוף התעודה תוקף
ההתעדה. בהסכם לאמור בהתאם הכל זו, תעודה בעל הלקוח למעט כלשהו, צד כלפי אחריות עצמו על מקבל אינו י׳מת׳

ף רכוש היא התעודה אג ת״י- ת לברור והסמכה. איכות מ ת סרוק - תקפו ת או הברקוד, את חכם טלפון באמצעו www.sii.org.il האתר באמצעו

1הישראל התקנים ן תכו

 כרמית אילן
5 ח.פמנכ״ל מ״מ 2 0037 כהן-קגן אלי821

והסמכה איכות אגף ראש
ד מו ך 1 ע תו 1 מ

http://www.sii.org.il



