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wyrób

/

o

e-mail: sek_zhk@pzh.gov.pl

HwBtu2g8tllt201,3
oRYGlNAŁ

product: Drzwi przemysłowe, chłodnicze, mroźn-cze i gazoszczelne: pzesuwne typ
DPS/DPK/DPSG/DPKG, rozwieralne typ DRE/DRSIDRK/DRG i DRU,
wahadłowe typ DW; Modułowa komora chłodnicza I mroźnicza

Zawierający
containing:

/

Pueznaczony
/

destined:

do

stal kwasoodporną, blachę stalową obustronnie pokrytą lakierem poliestrowym, tworzywa
sztuczne i inne materiały wg dokumentacji producenta
montażu w komorach z kontrolowaną atmosferą, chłodniach, mroźniach, obiektach przemysłu
spoźywczego, zakładach przetwórczych oraz placówkach słuzby zdrowia

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia26 czerwca 2012 (Dz. U.2012.739 z29 czel\Nca2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośćleczniczą.
Atest nie dotyczy bezpośredniego kontaktu wyrobu z żywnością.
Atest jest wyłącznie oceną higieniczną i nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu
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Wytwórca / producer:
.
PaNELTECH Sp. z o
41-508

o,

ul. Michałkowicka24
/

this ceńificate issued for:

PaNELTECHSp.zoo.

41-508
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Chorzów

Niniejszy dokument wydano na wniosek
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Chorzów

ul. Michałkowicka24

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośćpo 2018-03-31
lub w przypadku zmian w receptufte albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2018_03-31
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2013

The date of issue of the ceńificate: 31st

March

kierownik

2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, Skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione,

www.pzh.gov.pl

ZakłaQy Higieny

