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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Paristwowy Zaktad Higieny

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - Nationa[ lnstitute of Hygiene

ZAKLAD aezpreczeNsrwA zDRoworNEco SnooowtsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL
ORYGINAL

INSTITUTE OF HYGIENE

BM/0704t0u20r9

Wyr6b / product: Artykuty: wg2e prysznicowe w oplocie metalowym, sluchawki natryskowe,
uchwyty natryskowe, drq2ki natryskowe, mydelniczki, glowice natryskowe -
BATM!X, GEOMETRIC

Zawierajqcy
/ containing:

stal nierdzewnq, mosiqdz, silikon, ABS, TPR, NBR

Pzeznaczony do celow sanitarnych i higieny osobistej
/ destined:

Wymieniony wy2ej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spelnieniu nastqpujqcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametr6w technicznych wyrob6w / Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products

Wytw6rca / producer:

EXEC Edmund Czubak i Wsp6lnicy Sp6tka Jawna

01-424 Warszawa

Al. Prymasa Tysiqclecia 60/62

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
EXEC Edmund Czubak i Wspolnicy Sp6lka Jawna
01-424 Warszawa

Al. Prymasa Tysiqclecia 60/62

Atest moZe by6 zmieniony lub uniewa2niony po The certificate may be corrected or cancelted
przedstawieniu stosownych dowod6w przez after appropriate motivation. The certificate
kt6rqkolwiek strong. Niniejszy atest traci wa2no56 loses its validity alter 2022-07-,t 8 or jn the case
po 202247-18 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: 18 lipca 2019

The date of issue of the certificate: 18th July 2019

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certfficate
Zaklad Bezpieczertstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Departnent of Environmental llealth and Safety NIPH+.I|H

00-79'l Warszawa, ul.Chocimska 24 I Co-791 Warsaw, Chocimska 24,Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.9oy.pl tel. +43 22 il-21 -3il, +4 2. *21 -3/,g

Zaktadu Bezpiecze h stwa Zd ro.wot/go
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dr hab. Jolanta So/edka, prof. NIZP-PZH


