DEKLARACJA ZGODNOŚCI
STALGAST Sp. z o.o.
Plac Konesera 9, Budynek O
03-736 Warszawa
Deklarujemy, że wymienione produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie
z Rozporządzeniem nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylającą
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
Deklaracja niniejsza obejmuje produkty z oferty firmy STALGAST sp. z o.o. wykonane ze stali takie jak:
–
garnki, rondle, patelnie, pokrywy
–
pojemniki GN
–
wanny przecedzakowe, cedzaki i sita
–
miski, wanny, wiadra, czajniki, brytfanny, foremki, miarki
–
przybory kuchenne
–
noże blaszane i kute, łopatki, radełka
–
sztućce
–
sosjerki, miseczki do lodów, dzbanki, wazy, cukiernice
–
półmiski, pokrywy na półmiski
–
koszyki do chleba, szczypce
–
baterie gastronomiczne
–
drobne akcesoria barmańskie
–
wyciskacze do cytrusów, czosnku
–
drobne akcesoria cukiernicze
–
elementy urządzeń gastronomicznych
–
termometry z sondami
–
blachy do pizzy
–
termosy do zup i napojów
Deklarujemy, że wymienione produkty, wykonane z EPP, PC, PE, PP, spełniają ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do
kontaktu z żywnością:
–
deski do krojenia bezbarwne
–
deski do krojenia kolorowe
–
pojemniki GN, pojemniki transportowe i magazynowe
–
termosy do zup i napojów
–
pojemniki termoizolacyjne
–
dzbanki miarki
–
drobne akcesoria cukiernicze
–
płyta kloca masarskiego
–
szufelki
–
koszyki do pieczywa

Ta deklaracja nie ma mocy jeżeli produkty są używane niezgodnie z przeznaczeniem lub są zmodyfikowane przez klienta.
Deklarację wystawiono w dniu 01.03.2019
Wystawiający:
Specjalista ds. dokumentacji produktowej działający na podstawie pełnomocnictwa Zarządu
Ireneusz Tarnowski
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