
CERTIFICATE
This is to certify that the Quality Management System of

PLASSON  LTD
KIBBUTZ MA'AGAN MICHAEL , MA'AGAN MICHAEL , ISRAEL

Has been audited and registered by SII-QCD as conforming to the requirements of :

ISO 9001:2015
This Certificate is Applicable to

Development, manufacturing and marketing of injection moulded plastic products.

Certificate No.: 94173 Certificate Issue Date: 31/01/2018
Initial Certification Date: 05/05/1993 Certification Expiry Date: 31/12/2018

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.

Ilan Carmit
Acting Director General R.N 512865254

Eli Cohen-Kagan
Director, Quality & Certification Division
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CERTIFICAT 
Se certifică prin prezentul document faptul că sistemul de management a calității implementat la nivelul 

companiei PLASSON LTD 
KIBBUTZ MA'AGAN MICHAEL , MA'AGAN MICHAEL , ISRAEL 

a fost auditat și înregistrat de către organismul de certificare SII-QCD ca fiind un sistem care se conformează 
cerințelor impuse de standardul: 

 
ISO 9001:2015 

 
Prezentul certificat este valabil pentru 

dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor executate prin injecție din material plastic. 
 

Certificat nr.: 94173                                                                          Dată emitere certificat: 31/01/2018 
Data inițială de certificare: 05/05/1993                                        Dată expirare certificat: 31/12/2018 

 
Organismul SII-QCD nu își asumă vreo responsibilitate către altă persoană, ci numai față de client și numai în conformitate cu ceea 

ce s-a agreat în cadrul contractului de certificare. 
Valabilitatea prezentului certificat este condiționată de menținerea de către companie a sistemului de management a calității în 

conformitate cu cerințele impuse de organismul de certificare SII-QCD pentru certificarea sistemelor. Valabilitatea se poate verifica 
prin scanarea codului QR cu ajutorul unui telefon mobil inteligent (smartphone) sau pe siteul organismului de certificare la adresa: 

www.sii.org.il. Certificatul este proprietatea organismului de certificare SII-QCD. 

 
Ilan Carmit 
Acting Director General R.N 512865254 

Cod QR 
R.N 512865254 

Eli Cohen-Kagan 
Director, Quality & Certification Division 

 
Viziunea noastră: creșterea competitivității noastre globale în ceea ce privește prestarea serviciilor noastre, prin calitate și 

integritate necompromise 
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