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HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

-

ORYGINAŁ

Elementy instalacji wentylacyjnej prostokątne i kołowe: kanały i kształtki,
podstawy dachowe, czerpnie i wyrzutnie dachowe i ścienne, króćce,
kratki, przepustnice regulacyjne;
Tłumiki hałasu: rurowe i kulisowe

Zawierający
/ containing:

blachę stalową czarną i ocynkowaną, stal kwasoodporną,
mineralną, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do
/ destined:

stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obiektów mieszkalnych,
użyteczności publicznej (w tym w obiektach służby zdrowia), oświatowo-wychowawczych,
usługowych, przemysłowych i produkcyjnych (w tym przetwórstwa spożywczego)

stal nierdzewną, aluminium, wełnę

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji jej włókien do powietrza wewnątrz pomieszczeń

Wytwórca / producer:
AIRWENT-SYSTEM

Sp. z o. o.

05-082 Stare Babice, ul. Mizikowskiego

3

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
AIRWENT-SYSTEM

Sp. z o. o.

05-082 Stare Babice, ul. Mizikowskiego

3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-10-21 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2020-10-21 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

21 października 2015
21 st October

2015
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