.1:']}]'.,_. ..s-.--- ]f łOi..' A rUB.-lCZ''EGo - 3anst,ł,o,n'i, Zaktad Higieny
.. '1rQ\A- r.!f :T-Tf OF P..ltsttC IiEALTH - i.,latjonai
lnstitute of Hygiene
ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HlGl ENlcENY

B-BK

-6a210-0 10gtŻ0

HYGIENIC CERTIFICATE
oRYG|NAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrob /

product: Przepływowy ognłewacz wody PERFEGT 350' 400,450, 500,450P, 500P elektronik

PA 6, poliwęglan, stal nierdzewną, mosiądz, drut oporowy nikrothal N80 i inne materiały według
deklaracji producenta

Zawierający
,containing:

Przeznaczony
destined.

do

podgrzewania wody

Wymieniony wyŹej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Do urządzenia należy dołączyĆ informację o zasadach jego montażu ieksploatacji.
Atest higieniczny nie doĘczy parametrÓw technicznych i walor w użytkowych wyrobÓw/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value

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

Morawica Bilcza

ul. Szafirowa 35

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
WIJAS Tomasz i Paweł Wijas społka jawna
26-026

Morawica Bilcza

ul. Szafirowa 35

Atest może być zmieniony lub unieważnlony po
przedstawieniu stosownych dowodow pruez
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

certificate.

gth

March

Kierownik

Zakład u Bezpiecze

Data wydania atestu higienicznego: 9 marca 2020
The date of issue of the

Production

2020

3,/

1.

dr hab.

n stwa Zd

rowotnego

Środowiska

[,(

.

Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bęzpiecze stwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PzH / Department of Environmental Health and Safety NlPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 I OO-791 Warsaw. Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl 1sl. +48 22 54-2'l-354, +48 22 54-21-349

