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ATEST HIGIENICZNY HK/W/08O8/01/2015 

Wyrób / product: 

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

Baterie łazienkowe: Parana PN6210, PN6230, PN6240; Murray MU6110, 
MU6130, MU6140; Fresh FR7110, FR7130, FR7140; Ebro EB2110, EB2130, 
EB2150; Apure AP2210, AP2230, AP2240; Sacramento SC2310, S C 2330, 
S C 2340; Baterie kuchenne: PN6250, MU6150, X2, X3 

Zawierający 
/ containing: 

mosiądz, stal nierdzewną AISI 304, POM, PA+30% GF, PPO+GF, ABS, ceramikę, silikon NBR 

Przeznaczony do 
/ destined: 

wyposażenia urządzeń sanitarnych odpowiednio w pomieszczeniach służących do celów 
higienicznych (toalety, łazienki) oraz w pomieszczeniach kuchennych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej 

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

Po zamontowaniu i kilkugodzinnej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody. 
Atest nie obejmuje wężyków przyłączeniowych do baterii. 
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the 
product. 

Wytwórca / producer: 
OMNIRES Sp. z o.o. 
02-485 Warszawa 
ul. Kleszczowa 18 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
OMNIRES Sp. z o o . 
02-485 Warszawa 
ul. Kleszczowa 18 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po 
przedstawieniu stosownych dowodów przez 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 
po 2018-09-28 lub w przypadku zmian w recepturze 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. 

Data wydania atestu higienicznego: 28 września 2015 

The date of issue of the certificate: 28th September 2015 

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego 
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. 

The certificate may be corrected or cancelled 
after appropriate motivation. The certificate 
loses its validity after 2018-09-28 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Zakł, 
Kierownik 
-liaieny Środowiska 
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