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HYGIENIC CERTIFICATE
oRYGINAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
WyrÓb /

product Deski,

pokryvvy isiedziska do misek WC i bidetów marki:

RocA, LAUFEN

Zawiera1ący
containing:

żywicę moczni kowo-forma|dehydową

Przeznaczony do

ce|ów sanitarnych w budynkach mieszka|nych, obiektach uzyteczności pub|icznej, obiektach
szpita|nych i innych placÓwkach medycznych

/

/

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach słuŹby zdrowia na|eży kierowaó się wymaganiami rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r' (Dz. U. 2019 r., poz.595) w sprawie szczegótowych wymagań, jakim powinny
odpowiadaÓ pod wzg|ędem fachowym i sanitarnym pomieszczeniai urzqdzenia podmiotu wykonującego działalnoŚć
|eczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/ Hygienic ceńificate does not
apply to technical parameters and utility value

Wytworca / producer:
Roca Sanitario

080029

Barcelona

Avda Diagonal 513, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek

ROCA POLSKA Sp. z

44-1Og
u|.

/

this ceńificate issued for:

o. o.

Glpice

Wyczótkowskiego 20

Atest może byó zmieniony |ub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2024.04.20 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 20 kwietnia2021

The date of issue of the ceńificate: 20th

Apri|

The ceńificate may be corrected or cancel|ed
after appropriate motivation. The ceńificate
|oses its va|idity after2024.04'20 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
Zakład u Bezpiecze ństwa Zdrowotnego

2021

-T

dr hab.

Środowiska

),/
,n 'F,-,{Lo<

Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding th|s hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa zdrowotnego Srodowiska N|zP.PzH / Depańment of Environmenta| Hea|th and Safetv NIPH.NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 I 0A-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail : sekretariat-bk@pzh. gov. pl tel. + 48 22 54-21 -354, + 48 22 54-21 -349
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