Niniejszy dokument stanowi odwzorowanie oryginału Atestu Higienicznego nr HK/K/0476/01/2016

ATEST HIGIENICZNY / HYGIENIC CERTIFICATE
NUMER / NUMBER

HK/K/0476/01/2016
WYDANY PRZEZ / ISSUED BY
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA / DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
24 Chocimska 00-791 Warsaw
Phone (22) 5421354, (22) 5421349, Fax (22) 5421287, e-mail sek-zhk@pzh.gov.pl

Wyrób / product

Gruntowy Wymiennik Ciepła GEO-SYSTEM

Zawierający / containing

polipropylen, żwir, piasek, PCV i inne składniki wg dokumentacji
producenta

Przeznaczony do / destined

ogrzewania / chłodzenia powietrza do wentylacji obiektów, do
stosowania w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności
publicznej w tym oświatowo-wychowawczych, przychodniach
lekarskich, obiektach służby zdrowia, budynkach pasywnych,
zakładach produkcyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/Hygienic certificate does not Apple to technical parameters and utility value of the product/
Wytwórca / producer

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne, Krzysztof Ćwik
47-300 Krapkowice
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a

Niniejszy dokument wydano
na wniosek / this certificate
issued for

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne, Krzysztof Ćwik
47-300 Krapkowice
Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek
stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii
wytwarzania wyrobu.
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The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity
after 2021-06-22 or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 22 czerwca 2016
The date of issue of the certificate : 22nd June 2016
Kierownik Zakładu Higieny Środowiska: dr Bożena Krogulska

Udostępnienie oryginału atestu
Zgodnie z Regulaminem Wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH
wydanego przez Państwowy Zakład Higieny reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie,
digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
Informujemy iż na życzenie klienta udostępniamy atesty do wglądu w siedzibie firmy.

Kopia atestu na potrzeby przetargów
Zgodnie z powyższym regulaminem kopie atestów na potrzeby prowadzonych procedur przetargowych
udostępniamy w formie elektronicznej. W tej sprawie prosimy o kontakt z biurem firmy Pro-Vent.

Powyższe utrudnienia w publikacji kopii atestów higienicznych nie są zawinione przez firmę Pro-Vent.
Pomimo tego, za powyższe utrudnienia przepraszamy

