
 

Prehlásenie o zhode PODĽA SMERNÍC O MATERIÁLOCH 

A PREDMETOCH KTORÉ SÚ URĆENÉ NA TO, ABY SA DOSTALI 

DO KONTAKTU S POTRAVINAMI 

(článok 16 Nariadenia ES 1935/2004) 

 

Firma: KOTI Kobra GmbH 
Adresa firmy: Hartleitnerstraße 8, 4653 Eberstalzell – Rakúsko 

Kontaktná osoba a funkcia: Johannes Herzog, prokurista 

osvedčuje, že materiály, ktoré sú určené na to, aby sa dostali do kontaktu s potravinami a sú používané 

v nasledovných spotrebných tovaroch, sú uvedené v Prílohe 1 Nariadenia ES č. 1935/2004: 

 

Každý tovar z hygienického programu Kobra, s výnimkou produktov so štiepeným koncom 

štetín, ktoré podľa F.E.I.B.P. Charty nie sú povolené pre priamy kontakt s potravinami. 

 

Tieto materiály a úžitkový tovar je v zhode s požiadavkami vyplývajúcimi z: 

 nariadenia ES 1935 / 2004 (27. októbra 2004 a zmeny) 

 nariadenia ES 1895 / 2005 (18. novembra a zmeny) 

 nariadenia ES 2023 / 2006 (22. decembra a zmeny) 

 nariadenia (ES) č. 10 / 2011 ( o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na 

to, aby sa dostali do kontaktu s potravinami) so všetkými zmenami a doplneniami. 

 

Materiály a produkty by mali byť skladované, používané podľa špecifikácii oznamovateľa (dlhodobý 

kontakt s potravinami všetkého druhu pri teplotách do 40 ° C) a pri zohľadnení špecifických vlastností 

materiálov a úžitkového tovaru, a podľa toho by mali s nimi aj manipulovať. 

 

Prehlásenie je založené na nasledovných prvkoch: 

 

- údaje, prehlásenia a osvedčenia dodávateľov materiálov, úprav, povrchových vrstiev alebo 

komponentov, ktoré boli používané pre výrobu materiálov a úžitkového tovaru uvedeného 

v tomto osvedčení 

- výsledky a závery migračných testov 

- substancie, ktoré podliehajú obmedzeniam (vrátane špecifickej migrácie),m budú analyzované 

 

Príslušným orgánom budú poskytnuté zo strany oznamovateľa potrebné podklady ohľadne tohto 

prehlásenia. 

 

Toto prehlásenie je platné v deň dodania materiálov a úžitkového tovaru. Dodržanie vyššie uvedených 

prvkov je potrebné obnoviť, keď na základe otázok, ako výmena materiálov alebo zmenené 

nariadenia, už nie sú platné. 

 

Miesto a dátum: Eberstalzell, dňa 7.mája 2021 

 
KOTI Kobra GmbH 

Hartleiner Straße 8 

A-4653 Eberstalzell 

 

 

Výhradné zastúpenie v SR: Ladislav Németh – mladší , IČO 40557219  

 

 

 


