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ZAKŁAD H IGIENY KOMU NALN EJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw

o

Phone (22) 5421354; (22) 5421349

o

Fax (22) 5421287

ATEST HlG!ENl@ŁNY
HYG|ENlc cERTlFlcATE

Wyrób /

HIOB/I l32tllt20l1
oRYGlNAŁ

edge-glued wood, impregnant, paints, varnish and other components as per the producer's
documentation

containing:

Pzeznaczony
/

e_mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

product: Wooden elements of windows

Zawierający
/

o

destined:

do

housing, public bui|dings and service centres

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
ls acceptable to hygienic criteria with the following conditions:
ln case of application in health service buildings the products must meet the requirements pursuant to the decree
issued by Polish Minister of Heath on 19th November, 2006 (Polish Government Acts & Regulations Joumal no.
213 pos, 't568) regarding professional and sanitary requirements for promises and equipmónt of health care

centres

Wytwórca / producer:
STOLLAR SYSTEMY OKlENNE Godlewska sp.

16-400

j,

Suwałki

-

ul. Polnocna 50a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
STOLLAR SYSTEMY OK|ENNE Godlewska sp. j.

1&400

Suwałki

ul. Połnocna 50a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traciważnośćpo 20l6-06-21
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2016-06-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 22 lipca 2011

The date of issue of the ceńificate: 22nd

July

2011

Reprodukowanie,

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizac.ia Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlzP-PZH jest zabronione,

www.pzh.gov.pl
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