łłx
*i

.'§
'* ':!
!; .,!
.,/-J. o

NARoDoWY lNSTYTUT ZDRoW|A PUBLlCZNEG0 , Państwowy Zakład Higieny
NAT oNAL lNsTlTUTE 0F PUBL|C HEALTH Natjonal lnstjtute of Hygiene

i

ZAKLAD BEZPlECZEŃsTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWlSKA
DEPARTMENT OF ENVlRONMENTAL HEALTH AND SAFETY
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ATEIT H|€lENIOZNY

B-BK-602lż-026lt20

HYGlENlc cERTlFlcATE
oRYGlNAŁ
NAT|oNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NAT|oNAL lNsTlTUTE oF HYGlENE
Wyrób /

product ocżyszczacż powietrza AsEPTlcA cuBlc

zauńe?jący
/

ABS iinne materiały

containing:

Pżeznaczony do

Wg

dokumentacji producenta

siosowania W pomieszczeniach obiekióW mieszkalnych, użytecznościpub]icznej, biurowych,
zak}adów ugugowych, gabinetóW lekarckich orcz Wewnątrz pojazdóW samochodowych

/destinedI

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących WarunkóW
/ the above-named product is acceptabJe accordin9 to hygienic criteria With the following conditionsj
Zastosowanie iwykonanie użądzenia musi być zgodne z prżepisami dotyczącymi obszaru, w jakim jest on uźywany,
Zasiosowanie wobieklach podm iolóW Wykonujących dżjałalnośćleczniczą z wyłączeniem pońiesżczeń o
podwyższonych wymaganiach higienicznych, W salach chorych powielże z urządzeń nie pÓWińno być kierowane
bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu ż podłogi,
Atest nie obejmuje sU bstancji zapachowych siosowanych w użądzeniu,
Moniaż ieksploatacja urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta,

Ateśt higieniczny nie dot, parametrów tech nicznych, walolów użńkowych ioceny właściwócl aleqiżujących wylobu
/

Hygienic ceńificate do€ś notapply totechnical paramet€G,

Wytwórca / producer
Vollea Poland sp, z o. o. sp,k,

86_065

l,tilił valueand allefgenio propeńies ofthe product

Lisiogon

ul, Bydgoska 19A

Niniejszy dokument Wydano na Wniosek / this ceńificate issued for:
Voltea Poland sp, z o, o, sp,k.
86_065 Lisi ogon
ul, Bydgoska 19A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przed9tawieniu stosownych dowodów przez
któĘkolwiek stronę. Niniejsry atest traci ważnośĆ
po 2025.06.23 lub w przypadku żmian w r€cepturźe
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 23

The ceńificate may be cofiected orcancelled
after appropńate motivatioń. The ceńificate
lose§ it6 validity after 2025.06.23 or in the case
ofchanges in composition orin technology
of producłion.

KiemMik

czeMca 2o2o

The date of issue ofthe ceńificate: 23rd

June

'śrcdousł. r /
l,/

zakladu Bezpieczńslwa zlĘwolnego

2020

z j.MtarĘ\z-r*&l.

ct hab. Jolanta solecka, ńof-

NlzPłzĘ

e]9e9o sleśtu h gien enĘo / To cońtacl egarding ihis hyq enic €rlificale
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