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HYGIENIC CERTIFICATE oRYGlNAŁ

Wyrob / product: Zawory: zawór wywiewny KW; Zawór wywiewny izolowany KW!,Zawór
wywiewny chromowany KW-S-RM i zawor nawiewny KN; Zawór nawiewny
izolowany KN!; Zawór nawiewny chromowany KW-S-RM;Zawór
komin kowy ch romon i klowy nawiewno-wywiewny KCN

Zawiera1ący
/ containing:

stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Pzeznaczony do regulacji nawiewanego lub wywiewanego powietrza w instalacjach wentylacyjnych i

/ destined: klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych uzyteczności publicznej' obiektach szpitalnych oraz
obiektach przemysłowych

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

- zwyłączeniem pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych (sale operacyjne,wybudzeniowe, oloM..)

Wytworca / producer:
ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o.

00-719 Warszawa

ul. Zwierzyniecka 8 b

Niniejszy dokument wydano na Wniosek / this ceńificate issued for:
ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa

ul. Zwierzyniecka 8 b

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016-a8-22
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2016-08-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 sierpnia2011

The date of issue of the ceńificate: 22nd August 2011

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