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Niepruszewo, 2011-08-01 

 
 

Certyfikat zgodno ści 
 
 
 
Kreis Pack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepruszewie, przy ulicy 

Leśnej 22, 64-320, PL, potwierdza, że dostarczane przez nią, wyszczególnione poniżej artykuły 
jednorazowe: 

 
Talerze i tacki papierowe okr ągłe i prostok ątne  
 
wykonywane z tektury litej typu GC1 i GC2 o różnej gramaturze 
 
spełniają wymogi następujących przepisów: 

� Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu     
z żywnością i uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dziennik 
Urzędowy UE nr L338/4 z 13.11.2004) 

� Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dziennik 
Ustaw nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006) 

� Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20.12.1994 w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych 

� Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
(Dziennik Ustaw nr 63 poz.638 z 22.06.2001). 

� Polskich norm dotyczących papieru i tektury PN-P-50430 oraz PN87/0-79114. 

 

Materiały zastosowane do produkcji wyżej wymienionych artykułów spełniają dodatkowo 
wymagania nieobowiązkowej Rezolucji Rady Europejskiej AP (2002) 1 o papierach, kartonach             
i tekturach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z 17.09.2002. 

Materiały zastosowane do produkcji wyżej wymienionych artykułów zostały zweryfikowane 
pod kątem składu oraz pod kątem przenikania składników szkodliwych dla zdrowia zgodnie                  
z Dokumentem Technicznym Nr 2 wspomnianej Rezolucji Rady Europejskiej AP (2002) 1 o papierach, 
kartonach i tekturach przeznaczonych do kontaktu z żywnością z 17.09.2002. 

 

Głównym przeznaczeniem oferowanych przez nas tacek i talerzy jest serwowanie            
i pakowanie żywno ści suchej i tłustej, zwłaszcza typu „Fast food” 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że użytkowy zakres temperatur dla tych wyrobów mieści się      
w zakresie do +70ºC <w krótkim okresie czasu>.  

Nie należy przekraczać górnego poziomu wytrzymałości temperaturowej artykułów.  

Artykuły te NIE mają zastosowania do podgrzewania żywności w kuchenkach mikrofalowych.  



 

Kreis Pack Sp. z o.o. 
Ul. Leśna 22, PL 64-320 Niepruszewo 
NIP: 781-00-23-410; REGON: 632189672 
KRS: 0000113495; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1’048’200zł 
Telefon: 061 8940570, 061 8940580, Faks: 061 8940590 
office@kreispack.pl;  www.kreispack.pl 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 2 
 

 

Przy zachowaniu powyższych ograniczeń temperaturowych, artykuły te wprowadzane do 
obrotu użytkowane w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach:  

� nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka; 

� nie powodują niemożliwych do przyjęcia zmiany w składzie żywności; 

� nie powodują pogorszenia cech organoleptycznych żywności 

 

Artykuły przez nas dostarczane są produkowane zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcyjną 
(GMP) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 (Dziennik Urzędowy UE nr L384/75     
z 29.12.2006) i Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP).  

 
 
Zgodnie z Artykułem 15 pkt 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011  „Deklaracje odnawia 

się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą 
zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane 
naukowe”. 

Kreis Pack Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego wydania nowej wersji niniejszej 
deklaracji jeśli tylko takie fakty będą mieć miejsce. 

 

Kreis Pack Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
  


