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PRODUKT Z ATESTEM

a

NARODOWY |NSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO . Państwowy Zaktad Higieny

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP I EczEN STWA zDRoWoTN EGo sRoDoW|sKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

WyrÓb / product Umywa|ki, postumenty, półpostumenty, miski izbiornikiWG, kompakty, bidety'
pisuary, WG tureckie, zlewozmywaki, zlewy stojące łazienkowe, brodziki,
przegrody pisuarowe, akcesoria ceramiczne marek: ROCA, INKER, ZOOM, BASIC,
LAUFEN, JIKA, VIGOUR

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined.

ceramikę szkliwioną, dodatki

ce|ów sanitarnych; do montażu budynkach mieszkalnych, obiektach użytecznoŚci pub|icznej oraz
w zakładach pzemysłu spożywczego

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych i wa|orów użytkowych produktu
/Hygienic ceńificate does not app|y to technica| parameters and uti|ity of the product.

WytwÓrca / producer:
Roca Sanitario

080029 Barcelona

Avda Diagonal 513, HiszPania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

ROCA POLSKA Sp. z o. o.

44-109 Gtiwice
u|. Wyczółkowskiego 20

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów pzez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó
po 2023.08.18 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 18 sierpnia2020

The date of issue of the certificate: 18th August 2020

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska N|zP-PzH / Depańment of Environmenta| Hea|th and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 I 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses ib va|idiĘ after2023.08.18 or ln the case
of changes in composition or in technology
of production.
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