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NARODoWY lNsTYTUT ZDROWlA PUBLlcZNEGo Państwowy Zakład Higieny
NATlONAL lN5TlTUTE oF PUBL]c HEALTH - Nationał lnstjtute of Hygiene

ę

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOW|SKA
DEPARTMENT OF ENVlRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

n
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ATEST

HlGlENlczNY

BK/K/0l09/0l/20l9

HYGlENlc cERTlFlCATE
oRYGlNAŁ
NAT|oNAL lNSTITUTE oF PUBLlc HEALTH - NAT|oNAL INsTlTUTE oF HYGlENE
Wyrób /

product: oprawy ośWietleniowe: HALER NEXT LED 40W, 55W

zawieŻjąc!
/

poliwęg an iinne składnikiWg dokumenlacji ptoducenta

containing]

Pżeznaczony do
/

stosowania w pomie§zczeniach i na zewnąiż hal pżemysło\Ąych

destined:

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganion] higienicznym pży spełnieniu następu]ących WalunkóW
/ the above named product is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions]
Zaslosowan e Wyrobów m usi byc zgodne ż pżepisa mi dolyczącym obiektu V/ którym sa one slosowane
_ [,łontaźeksploatacja WyrobóW zgodnie z zaleceniami prodL]centa

Atest ńigienicżny nie dot, p.ńmetrów techn icznych, walorów użytkowych ioceny MaściwościalelgiżUjącyćh wyróbU
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical param.ters, utility value and allergenic propeńies ofthe producl

Wyh/vórca / prodlcer]

Vo]lea Poland Sp z

o

o. Sp,k

86 065 Lisiogon, ul Bydgoska 19A

Niniejszy dokument wydano na Wniosek / this ceńificate issued for:
Vollea Poland sp. Z o o. sp,k,
86 065 Lisi ogon, ul. Bydgoska 19A

At€st może być żmieniony lub unieważniony po
pżedstawieniu stosownych dowodów prźez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atesttńci ważnośc
po 2024-06-06 lub w przypadku zmian w .eceptuże
albo w technologii wytwa.zania wyrobu.

The ceńificate may be corr€cted or cancell€d
after appropńate motivation, The certificate
loses its validity after 2024_06_06 or in th€ case
ofchang€s in composition or in technology
K:erorńit

Data wydania atestu higienicżnego: 6 czerwca 2019

The date of issue ofthe

ceńificate:

6th

June
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sp6w e n n e]sżego €testu higienićżnego / To coniacl regard ng lhis hygieńjc ceńilcate
'ieelth
zdlowoheoó Środówiska N zP PzH / Dep.rrńent oi E nvnoń enla
and safely N PH N H
00 79,1WalsźźWźUlclrocmsk.24 r 00_791 Wafsaw. chocńska 24 Póand

żakład BezpeczeńsŃa

emai

śekżhk@pżh gov

p le

+48 22

54_2]_354 +Ą8225421349

