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ATEiST H IG I EN IGĘNY HK/B/rsooio ztzlrl
HYGIENIC CERTIFICATE oRYGINAŁ

Wyrob / product: Panele listwowe i kasetonowe ze stali, trawerszyny stalowe do paneti
listwowych, stalową konstrukcję do sufitow kasetonowych, obrÓbki z
blach stalowych

Zawierajqcy / containing: b|achę stalową ocynkowaną, powłoki syntetyczne

Przeznaczony do / destined: wykonywania oktadzin ściennych i sufitÓw wewnętznych i zewnętznych w
budynkach uzytecznoŚci publicznej W tym służbie zdrowia, branŻy spozywczej i

rm ace uty cznĄ, po m ieszczen iach p rzec howyw anih Żywn oŚci i i n nych

Wymieniony wyŹej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących
warunkÓw / is acceptable according to hygienic criteria with the fo|iowing conditionsi 

- -

W przypadku zastosowania w budynkach słuzby zdrowia produkty muszą spełniać wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia19.11.2006r. (Dz. U. nr213 poz. 1568) wsprawie
wymagari, jakim powinny odpowiadaĆ pod wzg|ędem iachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzqdzenia zakładu op ieki zd rowotnej.

Wytworca / producer:
PUNTO PRUszYŃŚxl sp. z o,o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
PUNTO PRUsZYŃŚrcl sp. z o.o.
05.816 Michałowice

Al. Jerozolimskie 268

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodÓw
,przez ktÓrąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015.11-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzaniawyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validiĘ after 2075,11.-19
or in the sase of changes in composition,or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 listopada 2010

The date of issue of the certificate: 19th November 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingoĘ,ch bez zgody N|zP-PzH jest zabronione.
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