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HYGIENIC CERT!FICATE oRYGINAŁ

WyrÓb / product: Wanny stalowe emaliowane serii: Contesa, Gontesa P|us, Princess-N,
Swing, Swing Plus

ZawierĄący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

b|achę sta|ową gat' EK4 (RsT 1403)' ema|ię

montazu w insta|acjach słuzących do przesyłania wody przezn. do spozycia przez|udzi i ciepłej
wody użytkowej,do ce|ów sanitarnych w bud. mieszka|nych, użyteczności pub|icznej,obiektach
szpita| nych i i nnych p|acówkach medycznych, w zakł. przem. spożywczego

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach stużby zdrowia wyrÓb musi spełniac wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowiazdnia26 czenNca2012 (Dz.U.2012.739z29 czerwca2012)w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działa|nośĆ |eczniczą. Atest nń doiyczy
parametrÓw tech n icznych i wa|orów uzytkowych wyrobu.

WytwÓrca / producer:
ROCA SANITARIO. S.A.

Avda. Diagonal 513

080029 Barcelona, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ROCA POLSKA Sp. z o. o.
44-109 Gliwice

u|. Wyczółkowskiego 20

Atest może być zmieniony |ub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cance|led
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation' The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność |oses its va|idity after 2020-06-03 or in the case
po 2020-06-03 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 czeruvca2015

The date of issue of the ceńificate: 3rd June 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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