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Wyrob / product: Akcesoria do wyposażenia pomieszcze(l higieniczno_sanitarnych, uchwyty'
poręcze' krzesełka prysznicowe, lustra uchylne, akcesoria łazienkowe. Wyroby ze
stali nierdzewnej AlSl 304

Zawiera1ący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

stal nierdzewną AlSl 304 i inne składniki wg dokumentacji producenta

powszechnego stosowania wewnątrz budynkow mieszkalnych i uzyteczności publicznej w tym w
o biektach branŻy zywnościowej, oświatowo-wychowawczych i szpita lnych

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

W pzypadku stosowania w obiektach słuŻby zdrowia wyrob musi spełniaĆ wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca2019 r' (Dz' U' 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegołowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnoŚc
leczniczą.

Atest higieniczny nie dot. parametr w technicznych, walorow użytkowych i oceny właściwości aIergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
ANARES S.C' Rafał Marek, Andrzej Topczewski

02-690 Warszawa

ul. Bokserska 64

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ANARES S.c. Rafał Marek, Andrzei Topczewski
02-690 Warszawa

ul. Bokserska 64

Atest może być zmleniony lub unieważniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
kt rąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnoś loses its validiĘ after 2024.08.07 or in the case
po ZOZ4.O1.OT 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 sierpnia 2019

The date of issue of the certificate. 7th August 2019

Za kł ad u B ezp i ecze n stwa Zd row otn e go
rŚfucrcwiska

łupi ,tl,ot't,i^^,,-,'k
dr hab. łolanta s}tect r, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpiecze stwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NlPH-NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warsaw, Chocimska 24, P oland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349


