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Wyrób / product: Wanny, brodziki, umywalki marki: Roca, Laufen, Jika, PoolSpa, Zoom, lnker

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

konglomeraty na bazie żywicy izoftalowej

montażu w budynkach mieszkalnych, uzyteczności publicznej, obiektach szpitalnych i innych
placówkach medycznych; do celów sanitarnych

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

Pzed oddaniem do użytku wyrób nalezy umyć i starannie spłukać wodą.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/The hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility of the product.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowiazdnia26 czeruca 2012r.(Dz.U.2012.739z29 czerwca 2012r,) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wytwórca / 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,
44-109 Gliwice

ul. Wyczółkowskiego 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-02-03 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 3 lutego 20,17

The date of issue of the certificate: 3rd February 2017

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validiĘ after 2020-02_03 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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kierownik
Z a kła d u H i g i e n y^Ś rodow i sk a
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Hygiene NlPH-NlH

e-mail: sek-zhk@pzh,gov,pl 1g|. +48 22 54-21-354, +48 22 54-2'|-349, fax: +48 22 54-21-287

00-79l Warszawa. ul. Chocirnska 24,tel.: +48 22 819'76 12, faks +48 22 849 74 84,
rłlwv.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.p1
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