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HYGlENlc cERTIFlcATE
NATIoNAL INST|TUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNSTITUTE oF HYGlENE

Wyrob /

product: Wyroby akrylowe: wanny, wanny z hydromasażem, obudowy, brodziki, kabinY
prysznicowe parowe, masażowe, wanny SPA, panele prysznicowe, parawan! markl ROCA, LAUFEN, POOLSPA

ZawierĄący
i containing:

tworzywo akrylowe, PMMA, laminat poliestrowy, włokno szklane

Przeznaczony do

celow higienicznych i sanitarnych w budynkach mieszkalnych, obiektach uzyteczności publicznej,
obiektach szpitalnych i innych placowkach medycznych

/

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach słuzby zdrowia wyrób musi spełniac wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia26 czerwca 2012 (Dz_ U,2012.739 z29 czeruca 2012) w sprawie szczegołowych wymagań, jakim
powinny odpowiadac pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeniai urządzenia podmiotu wykonującego
działalnoścleczniczą.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic ceńificate does not apply to technlcal parameters

ofthe products,

Wytworca / producer:
ROCA POOLSPA Sp. z o.o.

72-300

Gryfice

ul. Dębskiego 35

Niniejszy dokument wydano na wniosek

/

this ceńificate issued for:

ROCA POOLSPA Sp. z o.o.

72-3OO

Gryfice

ul. Dębskiego 35

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2021-02-16 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu,
Data wydania atestu higienicznego: 16 lutego

The date of issue of the ceńificate: 16th

201B

February

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity alter 2021-02-16 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego l To contact regarding this hygienic ceńif'rcate _,,J_.,,
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Health and Safety Nl,r/Fl-NlH
00-79'l Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00,791 War§zawa, Chocimska 24,
e-mail: sek-zhk@pzh,gov.pI 1g1, +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21,287 /

Poland
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