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PRODUKT Z ATESTEM

 

 

Wyrób / product: Kondensacyjny zasobnikowy podgrzewaczciepłej wody Texas

Zawierający stal nierdzewną, mosiądz, EPDM i inne materiały zgodnie z deklaracją wnioskodawcy

I containing:

Przeznaczony do produkcji i magazynowania ciepłej wody użytkowej

I destined:

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

I the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do wyrobów należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o sposobie ich montażu i eksploatacji.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów, Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

Wytwórca / producer:

AIC Europe B.V.

NL-6001 AC Weert

Graafschap Hornelaan 163A, Holandia

Niniejszy dokument wydano na wniosek/ this certificate issued for:

AIC S.A.

81-577 Gdynia

ul. Rdestowa 41

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez

którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność losesits validity after2025.01.24 or in the case

po 2025.01.24 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology

albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

 

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 24 stycznia 2022 Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
lowiska

The date of issue of the certificate: 24th January 2022 co ( (
2 up. O ułilwiek_

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH- PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPHNIH- NRI

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.p! tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349


