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HYGIENIC CERTIFICATE
oRYGlNAŁ
NATIONAL INST|TUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
WyrÓb /

product: Przepływowy ognzewacz wody PERFEGT 3500,4000,4500, 5000, 5050, 7000, 8000,
9000

PA 6, politvęglan, stal nierdzewną, mosiądz, drut oporowy nikrothal N80 i inne materiaływedług
deklaracji producenta

Zawierający

'containing.

Przeznaczony
destined:

do

podgŻewania wody

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunk r.v
/ the above-named product is acceptable aecording to hygienic criteria with the following conditions:
Do uządzenia należy dołączyć informację o zasadach jego montażu i eksploatacji.
Atest higieniczny nie dotyczy parametr w technicznych iwalorÓw uzytkowych wyrob w/ Hygienic certificate'does not
appĘ

1o

technical parameters and utility value

WytwÓrca / producer:
WIJAS Tomasz i Paweł Wijas społka jawna
26-026

Morawica Bilcza

ul. Szafirowa 35

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for.
W|JAS Tomasz i Paweł Wijas społka jawna
26-026

Morawica Bilcza

ul. Szafirowa 35

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosoyvnych ilowodow przez
ktorąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2023.03.09 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2023.03.09 or in the case
of changes in composition or in technology

of

Data wydania atestu higienicznego: 9 marca 2020

The date of issue of the

certificate:

9th

March

2420

Production

Kierownik
Zakładu Bezpieczenstwa Zd rawotnego
Środowiska

Kontakt w sprawie niniejszegc atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpiecze stwa Zdrovrotnego Srodowiska NlzP-PzH / Department of Environmental Health and Safety NlPH-NlH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 l00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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