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product: Akcesoria do wyposażenia pomieszczeń higien iczno-sanitarnych, w tym:
uchWyty' poręcze' krzesełka prysznicowe, lustra uchylne, akcesoria
łazienkowe

Zawierający
/

stal nierdzewną

do
destined:

PŻeznaczony
/

Alsl 304 i inne składniki Wg dokumentacji producenta

containing;
stosowania Wewnątrz budynkóW mieszkalnych i użytecznościpublicznej
spożywczej' ośWiatowo-Wychowawczych i służby zdrowia

W

tym branŹy

Wymieniony wyzej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących WarunkÓW
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania W obiektach służby zdrowia WyrÓb musi spełniać \^ym agania rczpolządzenia l\łinistra
zdrowia z dnia 26 czevca 2012 (Dz. u.2012'739 z29 czevca 2012 ) w sprawie szczegółowych Wymagań' jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i uŻądzenia podmiotu wykonującego działalnoścleczniczą'
Atest jest Wyłącznie oceną higieniczną i nie dotyczy parametróW technjcznych i WaloróW uŹytkowych Wyrobu.

Wytwórca / producer:

ANARES S, C. Rafal

02-690

N.4arek,

Andzej Topczewski

Warszawa

ul. Bokserska 64
/ this ceńificate issued for:
ANARES s. c. Rafał Marek' Andrzej Topczewski

Niniejszy dokument wydano na Wniosek

'

02-690

Warszawa

ul. Bokserska 64

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę' Niniejszy atest traci ważnośćpo 2019-08-28
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwazania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropńate motivation.
The ceńificate loses its Validity after 2019-08-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 28 sierpnia 2014

The date of issue of the certificate: 28th

August

Kierownik
2014

kopiowanie fotografowanie skanowanie, dlgita izacja AtestLr Higienjcznego
w celach rnarketjngowych bez zgody NIZP PZH jesi zabron one.
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