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ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1390/01/2010
ORYGINAŁ

Wyrób / product: Drzwi i ościeżnice pokryte laminatem o grubości 0,3 - 2 mm o nazwie
Getalit, Portalit, Dekorit a także fornirem z drewna naturalnego i lakierem
akrylowym

Zawierający / containing: drewno, płytę wiórową, laminat, fornir, folię CPL, powłokę malarską; skład według
dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako drzwi w obiektach budownictwa przemysłowego w tym
spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), mieszkaniowego i
ogólnego (w tym hoteli, biur, szkół, przedszkoli, kin, bibliotek), w obiektach
służby zdrowia (szpitale)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących
warunków/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku zastosowania w budynkach służby zdrowia produkty muszą spełniać wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2006r. (Dz. U. nr 213 póz. 1568) w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Wytwórca / producer:
WESTAG & GETALIT AG

D-33378 Rheda-Wiedenbrueck
Hellweg 15, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Robot Żak
24-100 Puławy

ul. Niemcewicza 3/69

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-09-30
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 2015-09-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 września 2010

The datę of issue of the certificate: 30th September 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej
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