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PRODUfi Z ATESTEM

NARODOWY |NSTYTUT ZDROW|A PUBLICZNEGo - Państwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP I EczEŃsTwA zDRowoTN EGo ŚRoDow|sKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATE$T HIGlHN|óENY BK/I(01 |1t01l201g
HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL
oRYGINAŁ

INSTITUTE OF HYGIENE

WyrÓb / product: oprawa oświetIeniowa: FX 45 oP BIS;FX 65 oP B|S; FX 45 oP; FX 65 oP;
FX 35 DK BIS; FX 45 MP BIS; FX 35 DK;FX 45 MP; FX 65 MP;FX 65 MP BIS

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

a|uminium, PC i inne materiały wg dokumentacji producenta

oświet|ania pomieszczeń w budynkach:mieszka|nych'uzyteczności pub|icznej (m.in. w obiektach
wykonujących działaInośÓ |eczniczą,hand|owo-usługowych, p|acówkach oświatowo-
wychowawczych,biurach),zakładach przemysłowych m.in.branży kosmetycznej'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 być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
- Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działa|ność |ecznicząz wyłączeniem pomieszczeń o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych
- Atest nie obejmuje wymiennych Źródeł światła w insta|owanych oprawach
- Montaż i eksp|oatacja wyrobów zgodnie z za|eceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, wa|orów użytkowych i oceny właściwości a|ergizujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate does not app|y to technica| parameters, uti|ity va|ue and a||ergenic propeńies of the product

Wytworca / producer:
ES-SYSTEM S.A.

30-701 Kraków

u|' Przemysłowa 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

ES-SYSTEM S.A.
30-701 Kraków

ul. Przemvstowa 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cance||ed
przedstawieniu stosownych dowodów pfzez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its va|idity after 2024-06-05 or in the case
po 2024-06-05 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 5 czerwca 2019

The date of issue of the ceńificate: Sth June 2019

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska N|ZP.PZH / Depańment of Environmenta| Hea|th and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 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
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zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotąegg. i
Środowiska | .,
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dr hab. Jolanta So/eckł, prof. NlzP-PzH


