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N,ĄRODoWY NsTYTUT ZDRoW A PUBL|CZNE60 - Państwowy Zaklad Higieny
NAT|oNAL NsT TUTE 0F PUBL|C HEALTH - NationaL lnstitute of l-]ygiene

ZAKLAD BEZPiECZEŃsTWA ZDROWOTNE6O ŚRODOWlSKA
DEPARTMENT OF ENV]RONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEsT HlGlENlczNY B-BK-ó0212-0087/20
HYGlENlc cERTlFlCATE

NAT|oNAL lNsT|TUTE oF PUBLlc HEALTH _ NAT|oNAL lNsTlTUTE oF HYGlENE

Wyrób / product Prżemysłowa oprawa oświetleniowa LED SHELL 80W120W150W

ZaWiera]ący
/ containing:

Plzeznaczany da
/ destined

u]. Bydgoska 19A 86_065 Lisi o§on
Niniejszy dokumentwydano na Wniosek / this ceńificate issued for:

Vollea Po]and sp. z o,o, Sp, K,

ul, Bydgoska 19A 86,065 Lisi ogon

aluminium, stalnierdzewną, Pc ] inne nraterjały Wg dokumenlacjiproducenla

ośWela,rla pomieslczei W ob e.l..l p?eTysI- spożywczego

Wyrnleniony Wyzej produkt odpowiada Wymagan om hig enicżnym pży spe]n]en]u następujących WarunkóW
/ the above_narned product is acceptab e according to hygienic crter]a W]th the followin9 conditions:

, Zasiosowan e iwykonanie WyrobóW mUs być zgodne z pżepisami dotyczącym obiek|u, W któ.ym są one

Alesl n e obejmuje Wym]ennych źródeł śWiatb W ]nsialowanych oplawach
- Monlaż ieksp]oatacja wyrobóW zgodnie z zaleceniamiploducenta

Atest higienicżny ńie dot, parametrów technicznych, walorów uźylkowych i oceny właściwości a le rgiżujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate doos notapply to technicalparameters, ltility value and allergenic propeńies ofthe product

Wytwólca / producer:

Voltea Poland Sp, z o,o. sp. K.

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may b€ correct€ct or cancelled
prz€dstawieniu stosownych dowodów prjez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek §konę. Nini€js2y atest traci ważnoŚć loses its validily attel2025.03.12 or in the case
po 2025.03.12 lub W przypadku zmian W recepturże ofchanges in composition or in technology
albo w technologii wytważania wyrobu. of production,

Data Wydania atestu hig enicznego: 12 marca 2o2o

The date of issue of the cert ficate 12th ]\,4arch 2a2a

Ńerownik
zah]ad u B ezpre cze ńsŃ, a zd rcfu oĄh e gą
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drhab. Ja]anla soleclk, p.of NlzP-PzH
Konlall w śplaśie. r e]szego ateslu h 9 eń ene!o /To cońtaci regald n9 th s hygienic ceńincale

ż;l iód Beżplecżengtła Zdro.,,c,1_{c ŚrodóWist a NlzP-PzH / Deparlneit of E;lilońenlal'iea th eńd saleiv NIPH-NIH
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