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ATEST HIGIENICZNY / HYGIENIC CERTIFICATE 

NUMER / NUMBER 
 

HK/K/1127/12/2017 

WYDANY PRZEZ / ISSUED BY 
 

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY 
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 
ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA / DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE 

 
24 Chocimska 00-791 Warsaw 

Phone (22) 5421354, (22) 5421349, Fax (22) 5421287, e-mail sek-zhk@pzh.gov.pl 
 
 
 

Wyrób / 
product 

 

Centrale wentylacyjne : DELUXE 300-8000 m3/h, ECO 300-1500 m3/h, TOP 300-1500 m3/h, 

ROTUS 300-15000 m3/h, TYTAN 1500-100000 m3/h, RESTROR P  400-4500 m3/h,  

 

Zawierający / 
containing 

aluminium, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, wełnę mineralną i inne materiały 
wg dokumentacji producenta 

Przeznaczony 
do / destined 

 
wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach pasywnych, 
budynkach użyteczności publicznej (w tym obiektach służby zdrowia, oświatowo-
wychowawczych, basenach) oraz zakładach produkcyjnych 

 
 

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

 
Zastosowanie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest one stosowane 
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzenia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe) 
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza 
nawiewanego do pomieszczeń 
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniu 
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta 
 
 

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu 
 

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

80-176 Gdańsk 
ul. Szczęśliwa 46 

Niniejszy dokument 
wydano na wniosek / this 
certificate issued for 

HESTOR     

80-176 Gdańsk 
ul. Szczęśliwa 46 

 
 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek 
stronę. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od dnia wydania lub w przypadku zmian w recepturze albo 
w technologii wytwarzania wyrobu. 

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

 

 

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska: dr Bożena Krogulska 
 
 
 
 
 
 
 

Udostępnienie oryginału atestu 

Zgodnie z Regulaminem Wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej NIZP-PZH 
wydanego przez Państwowy Zakład Higieny reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, 

digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. 
 

Informujemy iż na życzenie klienta udostępniamy atesty do wglądu w siedzibie firmy. 
 
 
 
 

Powyższe utrudnienia w publikacji kopii atestów higienicznych nie są zawinione przez firmę HESTOR.  


