
Traducere din limba polonă 
 

[Siglă cu înscrisul: Produs cu atestat emis de Institutul Naţional de Igienă, Institutul Naţional 
de Sănătate Publică] 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
- Institutul Naţional de Igienă 

DEPARTAMENTUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MEDIULUI 
 

ATESTAT DE IGIENĂ B-BK-60212-0279/21 
  ORIGINAL 

 

Produsul: Perdele de aer: WING W100-200 AC/EC; WING C100-200 AC/EC; 
WING E100-200 AC/EC; 

 

Conţinut: oţel galvanizat vopsit prin pulverizare, aluminiu, cupru, SAN şi alte materiale 
conform documentaţiei producătorului 

 

Întrebuinţare: limitarea pierderilor de căldură, încălzirea încăperilor şi a zonelor din 
apropierea uşilor în clădiri de utilitate publică, precum: unităţi care efectuează 
activitate terapeutică, de comerţ şi servicii, clădiri de birouri; în depozite şi 
clădiri industriale 

 

Produsul menţionat mai sus corespunde criteriilor de igienă dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii:  
Produsele trebuie utilizate şi instalate cu respectarea normelor referitoare la clădirea în care 
acestea sunt montate. Utilizare în clădirile unităţilor care efectuează activitate terapeutică cu 
excepţia încăperilor cu cerinţe de igienă ridicate. 
Produsul trebuie montat şi exploatat în conformitate cu recomandările producătorului.  
 
 

Atestatul de igienă nu se referă la parametrii tehnici, performanţa sau evaluarea 
caracteristicilor alergenice ale produsului. 
 

Producător:  VTS Polska Sp. z o.o. 
80-309 Gdańsk  Al. Grunwaldzka 472 A 

 

Prezentul document a fost eliberat la cererea: VTS Polska Sp. z o.o. 
80-309 Gdańsk     Al. Grunwaldzka 472 A 

 

Atestatul poate fi modificat sau anulat după prezentarea, de către oricare parte, a unor motive 
întemeiate. Prezentul atestat îşi pierde valabilitatea după data de 28.06.2026 sau în cazul unor 
modificări în compoziţie sau în tehnologia de fabricaţie a produsului. 
Data emiterii atestatului de igienă: 28 iunie 2021 
 

Directorul Departamentului de Sănătate şi Securitate a Mediului 
dr. habil. Jolanta Solecka, profesor la Institutul Naţional de Sănătate Publică – Institutul 
Naţional de Igienă  Delegat  [Semnătură indescifrabilă] 
 

Date de contact pentru informaţii privind prezentul atestat de igienă 
Departamentul de Sănătate şi Securitate a Mediului din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Institutul Naţional 

de Igienă 
00-791 Varşovia, ul. Chocimska 24, Polonia 

e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl  tel. +48 22 54-21-354,  +48 22 54-21-349 
**** 

Subsemnata IONESCU ILEANA, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 2476, certific 
conformitatea traducerii cu înscrisul în limba polonă care mi-a fost prezentat. 
 
       Traducător,  

 
 

 


