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ATEST HIGIENICZNY HK/B/1432/01/2014 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

Wyrób / product: Modułowy nawiewnik z wypływem laminarnym typu SLM 

Zawierający stal nierdzewną, inne składniki wg dokumentacji producenta 
/ containing: 

Przeznaczony do stosowania w klimatyzacji pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym sal 
/destined: operacyjnych 

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków 
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

- Atest nie dotyczy filtrów stosowanych w w/w urządzeniu 
- Montaż i eksploatacja urządzenia, w tym kontrola czystości filtrów powietrza, zgodnie z zaleceniami producenta 
- Zastosowanie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest ono montowane 

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu 

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product 
Wytwórca / producer: 

CLI MA GOLD S. J. Wojciech Bielański Piotr Machalski 

84-230 Rumia, ul. Dolna 23 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
CLIMA GOLD S. J. Wojciech Bielański Piotr Machalski 

84-230 Rumia, ul. Dolna 23 
Atest może być zmieniony lub unieważniony po 
przedstawieniu stosownych dowodów przez 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 
po 2020-01-12 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

Data wydania atestu higienicznego: 12 stycznia 2015 

The date of issue of the certificate: 12th January 2015 

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego 
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses its validity after 2020-01-12 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 
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