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WYrÓb / Product: Armatura sanitarna - elementy Ąączne do instalacji wodnych i centratnego
ogrzewania

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

mosiądz MO 58, powłokę chromoniklową

montażu w instalacjach zimnej wody przeznaczonej do spozycia przezludzi, ciepłej wody,
centralnego ogrzewania i w systemach wody przemysłowej '

WYmienionY wYzej Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named Product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów uzytkowych produktu
/The hYgienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility of the product.

Wytwórca / producer:
Przedsiębiorstwo Prod u kcyj no-Hand lowe "l nstal-Ań" Spółka Jawna
43-354 Czaniec, woj.śląskie
ul. Wodna 8

Niniejsźy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:' Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "lnstal-Ań'' Spółka Jawna
43-354 Czaniec, woj,śląskie

,i, , , ul. Wodna 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The certificatektórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses iiJvalidity after 2o,1g_12_3o or in the case
PO 20'19-12-30 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technologyalbo w technologii wytwarzania wyrobu. of prodriction.

Data wydania atestu higienicznego: 30 grudnia 2016

The date of issue of the ceńificate, 30th December 2016

Kontaktw sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contactIaKI W sPrawle nlnleJszego atestu hlgienicznego lTo contact regaróng this hygienic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska lrllZP-pŹn / DepJrtment of Envirońenta'i Hvqienó NlPH-NlHHygiene NlPH-NlH

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +43 2254-21-354, +482254-21-349,laY"+482254-21-287

00-79] Warszarł,a, ul. Chocimska 24,tel.: +48 22 849 16 12, faks +18 22 849 14 84,
rłłłw.pzh. gov,pl, e-mai1 : dyrektor@pzh.gor.,.p1

kierownik

Regon: 000288461 . N]P: 525-000-87-32, PL 98 1 020 10,ł2 0000 8302 0200 80]7 ( S wlFT CoDE ): BpKo pL pW


