NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
_ płŃsľwowY Z^KŁ^D HIGIENY
Ť
o

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ptrBl,

NY ŚRo oowlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIEN E
ZA}<ŁAD

24 Chocĺmska 00-791 Waľsaw

o

H

lG ! E

Phone (22) 5421354; (22) 542t349

o

Fax (22) 5421287

ÄTHšŤHlGlENl6äNY
HYGIENIC CERTIFICATE

o

e-mail: sek-zhk@ pzh.gov.pl

HIíB/13 43l01l2o14
oRYGlNAŁ

wyrib / product: centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oKEANos: Bs...sw, BD...sw,
BO...SW, SPS...SW

Zawierający

blachę stalową typu alucynk, aluminium, wełnę mineraĺną i inne składniki wg dokumentacji
producenta

/ containing:

Przeznaczony do
/

destined:

wentylacji i osuszania hal basenowych w obiektach krytych pływalni

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- montaż ieksploatacja zgodnie zzaleceniami producenta
-

nal
ele

ów powietrza oraz wymieniac je zgodnie zaleceniami producenta
eralnej nie mogą byc Źródłem przédostawania się jej włókien do powietrza

nawi

- atest nie dotyczy filtrÓw powietrza stosowanych w w/w typach central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i watorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwirca / producer:
VBW Engineering sp. z o.o.
81-57 1 Gdynia, ul' Chwaszczyńska

1

33D

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certifĺcate issued for:
VBW Engineering Sp. z o.o.
81-57 1 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 1 33D
Atest może byó zmieniony lub unieważniony po
The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów prizez
after appropriate motivation. The certificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
loses its validĺty after 20'19-12-12 or in the case
po 2O19-12-12 lub w przypadku zmian w recepturze
of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 grudnia 2014

The date of issue of the certĺficate: '12th December 2014
Reprodukowanie,

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego

w celach marketingowych bez zgody NlZp-pZH jest zabronione

www.pzh.gov.pl
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