
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
- Państwowy Zakład Higieny 

Zakład Higieny Środowiska 

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0849/OI/2017 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 

Wyrób / product: Kapsuła i K a b i n a rehabi l i tacyjna F l o a t R e s t ® 

Zawierający 
/ contain ing: 

laminat poliestrowo-szklany 

Przeznaczony do zastosowania w ośrodkach medycznych, Wellness & Spa, sanatoriach, hotelach, klubach 
/ dest ined: sportowych 

Wymien iony wyżej produkt odpowiada wymagan iom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków 

/ the above -named product is acceptable according to hygienic criteria with the fol lowing condit ions: 

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia należy kierować się wymaganiami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegółowych wymaganiami, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. 
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu/ Hygienic certificate does not 
apply to technical parameters and utility value 

Wytwórca / producer: 

PROFFIT Marcin Piotrowski 

02-122 Warszawa 

ul. Sierpińskiego 1A m 158 

Niniejszy dokumen t wydano na wn iosek / this cert i f icate issued for 
PROFFIT Marcin Piotrowski 
02-122 Warszawa 

ul. Sierpińskiego 1A m 158 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po 
przedstawieniu stosownych dowodów przez 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 
po 2020-09-29 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 2020-09-29 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Data wydania atestu h ig ienicznego: 29 września 2017 

The date of issue of the cert i f icate: 29th September 2017 
Zakh 

Bóżen^/ogulska 

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate 
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH 

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland 
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl te l .+48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287 

Kierownik 
igiepy Śro wiska 

mailto:sek-zhk@pzh.gov.pl

