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Wyrob / product: WentyIatory domowe: MATIC D xxxAA, MODERN (D xxxlDO/Tekno D
xxxLDAO/Light D xxxLDL), CENTRO D xxxKSEL, INTRO D xxxK, ECHO
DxxxQ; FORTE DxxxZi COllBRl(xxx/Atollxxx), (TT/TT PRO) xxx,
(VK/VKS)xxx

ZawierĄący
/ containing.

Pzeznaczony do
/ destined:

ABS i inne składniki wg dokumentacji producenta

stosowania w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,
mieszkalnych, produkcyjnych usługowych, oświatowych, w obiektach branży żywnościowej,
elektronicznej, farmaceutycznej, obiektach służby zdrowia

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wymienionych elementów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one
montowane, oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktu ry z dnia 1 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer.
JSC "VENTILAT|oN SYSTEMS,
01030 Kijów

ul. Kotzubinskiego, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

VENTS GROUP Sp z o.o.

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów pfzez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-09-1 1 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: ,1 ,1 września 2015

The date of issue of the ceńificate: 1 1th September 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanIe, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validiĘ after 2020-09-11 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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