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NARODoWY lNSTYTUT ZDRoWlA PUBLlcZNEG0 Państwowy Zakład Higieny
N,ĄTloNAL lN5TlTUTE oF PUBL]c F]EALTH Natjonat lnstjtl]te of Hygiene

ZAKŁAD BEZP]ECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVlRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEsT HlGlENlGZNY
HYGlENlc cERTlFlcATE

NAT|oNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATloNAL
oRYGlNAŁ

lNSTITUTE oF HYGlENE

BK/I0O109/02/0198

Wyrób / product oplawy oświetleniowe: KLASA 36W

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących Warunków
/ the above named product is acceptable accoldjng to hygienic criteria With the fo|lowing conditions:

Zastosowa nie WyrobóW musibyć zgodne z przepisamidotyczącymiobiektu, W którym są one slosowane
_ [Iontaż ieksploalacja \łyrobóWżgodnie z zaleceniami prcducenta

ZaWieąący
/ containing:

Pżeznaczony do
/ dest ned'

Vollea Poland sp, z o. o, sp k

86_065 Lisiogon Ul. Bydgoska 19A

Niniejszy dokumentWydano na Wniosek /this ceńificate issued for:

Voltea Poland sp, z o o Sp,k,

aluminium, poliwęglan i inne składnikiWg dokumenlacji producenta

stosowania w pomiesżczeniach pzeznaczonych do pracy Umyslowe], nauki

Atest higieniczny nie dot. paEmeirówt chnic2nych, walorów użytkowych i oceny wtaściwości alergizujalych wyrobu
/ Hygienic ceńificate do6 not apply to t€chnical parameteE, Utility value ańd allergenic propeńies ofthe product

Wytwórca / producer:

86-065 Lisiogon, ul Bydgoska 19A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po i; The ceńificate may be corrected orcancelled
prued§tawieniu stosownych dowodóW przez afterappropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2022-05_06 or in the case
Po 2022_06_05 lub w prżypadku zfiian w recepturż€ of changes in compo§ition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data Wydan;a atestu higlenicznego: 6 czerwca 2019

The date of issue of the ceńificate] 6th June 2019

KonlaktW sprawe n ń eisz€go alestu hig enicżnego ] To coniaci regald ng lhis hyg eńic cerlifcale
żak]ad Bezp€cżeńshva żdrówótńego ŚrodoWska N zP PżH / Depanmenl of Envnonmeńla Healh and safelr N PH N H

00_79] Wa6zawa ul,chocmśka 24 / 00_791 Warsaw chocńśka 24 90and
e_ńai §ek_zlrk@pzh §oV p lel +48225421354 +48 22 u-21-349
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