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Prohlášení o shodě
Výrobce:
obchodní jméno + sídlo:

NORMA Frýdlant n.Ostr., spol. s r.o.
Martinská čtvrť 1706, Frenštát p.R.

odštěpný závod 01

Hlavní 262, 739 11 Frýdlant n.Ostr.

IČO:

25387481

Výrobek:
název:
typové označení:

smaltované nádobí
MONIKA, STELA, KLASIK, JUMBO
ostatní viz příloha

Popis a určení funkce výrobku:
Nádobí je vyrobeno z ocelového hlubokotažného plechu. Těla nádob jsou vylisována
z jednoho kusu plechu, smaltovány základovým smaltem a poté smalty krycími. Okraje
přecházejí v osazení nebo lemy. Uchopovací prvky jsou kovové nebo plastové. Poklice jsou
kovové osmaltované. Víko poklice bandasky je opatřeno pryžovým těsněním. Výrobky slouží
k přípravě a uchování pokrmů.
Výrobce prohlašuje, že vlastnosti jím vyráběných výrobků splňují požadavky předpisů,
které se na ně vztahují :
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic
80/590/EHS a 89/109/EHS
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk
s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
• ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro
užívání některých dalších jednotek
• ČSN EN 12983-1:2000 Varné nádobí – Domácí varné nádobí pro použití na plotně
sporáku, vařiče nebo ohřívače – Část 1: Základní požadavky.
Výrobky jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné. Výrobce přijal opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
legislativními požadavky.
Ve Frýdlantě n. Ostr., dne 16.8.2011
Jméno a funkce odpovědné osoby : Ing. Jan Melecký, ředitel společnosti

Podpis a razítko :
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Příloha k prohlášení o shodě smaltované nádobí - ostatní
název
Kávovar
Mlékovar
Selská miska
Cedník na halušky
Cedník kulatý
Cedník napařovací
Smalt. rendlík
Smalt. poklice
Šálek s uchem
Hrnec s uchy
Rendlík s uchy
Bandaska
Víko bandasky
Bandaska
Víko bandasky
Pekáč
Pekáč
Poklice k pekáči
Plech do trouby
Sada s mininádobí

art.
396RV
304
155S
177DO
166DZ
727DO
25S
96K
395
391
392
220, 221, 223
219
240
239
151M
152M
98S
350
388
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velikost
10-12 cm
10-14 cm
14-22 cm
18 cm
18 cm
16 a 20 cm
40 cm
40 cm
10 cm
10 cm
10 cm
12 cm
12 cm
16 cm
16 cm
25, 30, 40 cm
25, 30, 40 cm
30 cm
448x354 mm
10, 12 cm

