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ATEST HIGIENICZNY HK/W/091 O/O 1/2015] 
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

Wyrób / product: Kurki kulowe, także antykamienne,kurki mini,mini z filtrem,zawory 
zwrotne, także z koszem,zawory kiapowe,filtry skośne,zawory 
grzejnikowe,przyłącza grzejnikowe dolne,kurki kątowe,też antykamienne, 
serię Combi i L,kurki ogrodowe,gazowe, taśma PTFE 

Zawierający mosiądz CW 617N, CW 614N, stal nierdzewną, miedź, NBR, EPDM, PTFE 
/ containing: 

Przeznaczony do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
/ destined: ciepłej wody oraz w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, gazowych, olejowych i solarnych 

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

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the 
product. 

Wytwórca / producer: 
VALVULAS ARCO S.L 
46134 Foios (Valencia) 
Avenida Del Cid, N°16, Hiszpania 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
VALVULAS ARCO S.L. 
46-134 Foios (Valencia) 
Avenida Del Cid, N°16, Hiszpania 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po 
przedstawieniu stosownych dowodów przez 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 
po 2018-09-29 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 2018-09-29 or in the case 
of changes in composition or in technology 
of production. 

Data wydania atestu higienicznego: 29 września 2015 

The date of issue of the certificate: 29th September 2015 

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