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Prezes Zarządu

Produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością z wyłączeniem żywności kwaśnej, zasadowej i słonej / Products intended to come into contact with 

food excluding acidic, alkaline and salty foods  

Deklarcja Zgodności / Declaration of compliance

Maksymilian Kultys

Hendi Polska Sp. z  o.o.  oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że poniższe produkty: / Hendi Poland hereby declares under his own 

responsability that the products: 

Kod Produktu: / Product 

number:

617885, 617892, 617908, 617915, 617922, 617939, 617946, 617953, 617960, 617977, 617984, 617991

Nazwa Produktu: / Product 

name:

1935/2004/WE

Blacha do Pizzy / Pizza pan

Marka: / Brand

Spełnia wymagania określone w rozporządzeniach: / Meets the requirements as described in regulations: 

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

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

Wyroby wykonane ze stali węglowej powlekanej ogniowo stopem aluminium – krzem zgodnie z EN 10346, gat. Alusi DX51D + AS120 ACO, DX56D 

+ AS120/A, DX53D + AS120/A / Products made of carbon steel, hot-dip coated with aluminum alloy - silicon in accordance with EN 10346, Alusi grade 

DX51D + AS120 ACO, DX56D + AS120 / A, DX53D + AS120 / A 

Wyroby aluminiowe nie mogą być stosowane do przygotowania i przechowywania produktów mocno kwaśnych (pH <4,5), zasadowych (pH >8,5) i 

słonych (powyżej 3,5 NaCl)  / Aluminum products cannot be used for the preparation and storage of strongly acid (pH <4.5), alkaline (pH> 8.5) and salty 

(above 3.5 NaCl) products


