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REGULATION (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 October 2004 on 

materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej 

w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006  on good manufacturing practice for materials 

and articles intended to come into contact with food

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z 

tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into 

contact with food

Rozporządzenie ramowe WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i  89/109/EWG

Marka: Brand:

Deklaracja zgodności z wymaganiami odnoszącymi się do wyrobów i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Declaration of Conformity with requirements related to products and materials intended for contact with food

Na podstawie deklaracji dostawcy i raportów z badań Hendi Polska oświadcza, że poniższy produkt:

Based on the supplier's declaration and the tests reports, Hendi Polska declares that the following product:

Nazwa Produktu:

Product Name:

1935/2004/WE

HENDI

Wykonane z piocelanu czarnego LSP EB nie powodują przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić 

zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech 

organoleptycznych. Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i spełnia wymagania 

wszystkich mających zastosowanie rozporządzeń i dyrektyw WE oraz aktów prawnych wdrażających je do prawa polskiego, w 

szczególności:

Made of black piocelan LSP EB they do not transfer their constituents to food in quantities which could endanger human health or bring about an 

unacceptable change in the composition of the food or bring about a deterioration in the organoleptic characteristics thereof.

This product has been produced in accordance with the principles of good manufacturing practice and meets the requirements of all applicable EC 

regulations and directives as well as legal acts implementing them into Polish law, in particular:

Pojemnik termoizolacyjny cateringowy 600 x 400

Thermo catering containers  600 x 400

Maksymilian Kultys

Kod Produktu: 

Product Number:
707746

Pojemniki przeznaczone są do długotrwałego przechowywania każdego rodzaju żywności w warunkach chłodzenia lub mrożenia oraz 

przechowywania w temperaturze pokojowej do 30 dni, włączając w to podgrzewanie do 70 °C nie dłużej niż przez 2 godziny. The containers are 

intended for long-term storage of all types of food under refrigeration or freezing conditions and storage at room temperature for up to 30 days, 

including heating to 70 ° C for no more than 2 hours.
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