
 

 

Łódź, dn. 21.04.2017 r. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
21/04/2017, 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: Butelka 500 ml Marasca - zakrętka, biała 
Symbol: 631300 
EAN: 5904816014075 
 
Nazwa produktu: Butelka 750 ml Marasca - zakrętka, biała 
Symbol: 631301 
EAN: 5904816014082 
 
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. Rozporządzeniu komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów  

z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywością. 

 

Ograniczenia dotyczące materiałów i wyrobów: 

Wyrób zawiera w swoim składzie następujące substancje podlegające ograniczeniom w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku: nie dotyczy 

Substancje podlegających ograniczeniom w żywności: nie dotyczy 

Materiały: szkło, aluminium, polietylen małej gęstości (LDPE 04) 

Przeznaczenie produktu: produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością mokrą, suchą, kwaśną, zasadową  

          Prezes Zarządu 
        Tomasz Kwapisz 

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

21/04/2017, Łódź 
BROWIN Company, placed in Łódź 93-373, 129/141 Pryncypalna Street, declares that following product: 
 
Product: 500ml glass bottle Marasca 
Symbol: 631300 
EAN: 5904816014075 
 
Product: 750ml glass bottle Marasca 
Symbol: 631301 
EAN: 5904816014082 
 
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. Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into 
contact with food. 

Restrictions on materials and products: 

The product contains the following substances subject to restrictions of Regulation (EU) No 10/2011 of 
14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food: not applicable 
 
Substances subject to restrictions in food: not applicable 

Materials: glass, polyethylene terephthalate (PET 1), aluminum, low density polyethylene (LDPE 04) 

Product designation: Contact with wet, dry, acid, bases food. 

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. 
 


