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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 

Wyrob / product: L^czniki i gniazda serii: ARIA, KIER, KARO, AS, SONATA, SONATA Stal INOX, 
SONATA Nowe Srebro, IMPRESJA, Keystone, GAZELA, TON, AKCENT, O S P E L 45, 
BIS, MADERA, FALA, DELFINA, LAMBDA, LAMBDA C L A S S I C , ETA, KAPPA, PI, 
ROSA oraz akcesoria 

Zawieraj^cy poliw^glan, ABS, tworzywa sztuczne i inne elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacjq 
/ containing; producenta 

Przeznaczony do 
/ destined: 

stosowania na zewn^trz i wewnqtrz budynkow zwi^zanych z ochronq zdrowia: szpitale, kliniki, 
domy opieki, laboratoria; w pomieszczeniach ktore musz^ spetniac wymagania sanitarne: 
kuchnie, restauracje, przedszkola, ztobki 

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom tiigienicznym przy spelnieniu nast^puj^cych warunkow 
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Atestowane wyroby nalezy stosowac zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji producenta. 
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia wyrob musi spetniac wymagania rozporzqdzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ( Dz. U. 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegolowych wymagari, jakim powinny 
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujqcego dziatalnosc 
leczniczq. 

Atest higieniczny nie dot. parametrow technicznych, walorow uzytkowych i oceny wtasciwosci alergizuj^cych wyrobu 
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product 

Wytworca / producer: 
Z.S.E. OSPEL S.A. 

ul. Gtowna 128, Wierbka 
42-436 Pilica 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
Z.S.E. OSPEL S.A. 

ul. Gtowna 128, Wierbka 
42-436 Pilica 

Atest moze bye zmienlony lub uniewazniony po 
przedstawieniu stosownych dowodow przez 
ktor^kolwlek strong. Niniejszy atest traci waznosc 
po 2024.09.27 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

Data wydania atestu higienicznego: 27 wrzesnia 2019 

The date of issue of the certificate: 27th September 

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate 
Zal<)ad Bezpieczetistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH 

00-791 Warszawa, ul.Chocimsl<a 24/00-791 Warsaw, Chocimsl<a 24, Poland 
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel.+48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses its validity after 2024.09.27 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 
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