Łódź, dn. 28.07.2017 r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
28/07/2017, Łódź

BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zarejestrowana w Łodzi 93-373, ul. Pryncypalna
129/141, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
Nazwa produktu: Pierścienie Raschiga - 0,5 l
Symbol: 405500
EAN: 5908277702793
Spełnia wymagania zawarte w:
1. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności o żywienia (Dz. U. z dnia 27 września
2006 r., z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy
80/590/EWG
3. Rozporządzeniu (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,
4. Dyrektywie Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 84/500/EWG w
odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów
ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Prezes Zarządu
Tomasz Kwapisz

Niniejsza deklaracja nie ma mocy jeżeli produkty są używane niezgodnie z oryginalnym przeznaczeniem
lub są zmodyfikowane przez klienta.

Łódź, dn. 28.07.2017 r.

DECLARATION OF COMPLIANCE
28/07/2017, Łódź
BROWIN Company, placed in Łódź 93-373, 129/141 Pryncypalna Street, declares that following product:
Product: Rasching Rings for distillation , 0,5l
Symbol: 405500
EAN: 5908277702793
Is consistent with requirements included in:
1. 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,
2. Regulation (EC) No. 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to
come into contact with food,
3. Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration
of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come
into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance).
Chairman of the Board
Tomasz Kwapisz

This declaration is not valid if the products are used contrary to the original intent or modified by the customer.

