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HYG!ENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL
oRYGINAŁ

INSTITUTE OF HYGIENE

WyrÓb / product: oprawy oświetleniowe: System: coSMo APEX, cosMo oR|oN, cosMo NoVA'
COSMO ECLIPSE

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

poliwęg|an (PC) i inne składnikiwg dokumentacji producenta

oświet|ania budynków mieszka|nych, uŹyteczności publicznej, obiektów słuzby zdrowia (w
szpita|ach), w zakładach przemysłowych, w zakładach branży kosmetycznej i spożywczej

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

Zastosowanie wyrobów musi byc zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane'

Atest higieniczny nie dot' parametrów technicznych, wa|orów użytkowych i oceny wtaściwości a|ergizujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate does not app|y to technica| parameters, utiliĘ va|ue and a|lergenic propeńies of the product

Wytworca / producer:
ES- SYSTEM S.A.

30-70,1 Kraków

u|. Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
ES- SYSTEM S.A.
30-701 Kraków

u|. Przemvsłowa 2

Atest może byó zmieniony |ub unieważniony po The certificate may be corrected or cance|led
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó loses its validity after 2022-06-07 or in the case
po 2022-06-07 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
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Data wydania atestu higienicznego: 7 czeruvca20lT

The date of issue of the certificate 7th June 20iZ

Kierownik
Zakładu Higipay Środowiska

z UP,Ąp",łbał,-'' -
dr Bbzen{ Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego tTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Higieny Srodowiska N|ZP-PZH / Department of Environmenta| Hygiene NlPH-NlH

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tei. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-297

00-79l \Ązarszau'a,ul.CJiocinrska24,tel.: +482284g76l2,1aks +48228191181.
ll,n'rv.pzlr.gor'.p1, e-mail : dyrektor(a)tpzh.gol.pl
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