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Wyr6b/Product:

Zaw ier ajqcy I C on tain i n g :

Swranncrwo JAKoSct zonoworNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

H-Hz-607r-r77nfitD

Niniejsrym za5wiadcza sip,2e niiej wymieniony wyr6b
o zadeklarowanym przez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,

nie stanowi zagroienia dla zdrowia czlowieka

This is to certiS that the below named product, haling composition as declared by the
manufacturer does not pose hrzrrd to humrn health rr-hen used according lo its purpose

plyty - NEOLITIVNEOLITH slabs

material ceramiczny w kolorze szarym, sklad zgodny
z deklaracjq producenta/ceramie material in grey
colour, composition according tc the manufacturer's
declaration

Przeznaczony do/Destined for: stosowaniaw pomieszczeniach kuchennych
i zakladach przemyslu spo2ywczego/in the kitchen
facilities and food industry plants applieations

Wvtwrf rca/Mannfactu rer: The Size Sintered Ceramics, S.L., Hiszpania

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
Durcon Company of Poland Sp. z o.o.
ul. Ceglana 10, 87-100 Toruf

Niniejsze 6wiadectwo moze byi zmienione lub uniewa'2nione po przedstawieniu odpowiednich dowod6w przez
kt6r4kolwiek strong. Swiadectwo traci wazno6i w przypadku wprowadzenia zmian w skladzie w],robu lub technologii
jego produkcj i. Swiadectwo nie dotyczy cech uz)tkowych wyrobu ani spelniania przez niego wymog6w bhp.

I'hi5 cefi i l icate ma1 be corrected or cancelled after apprt'priare eridence is presented. An1 change in composition ol
th; aborl rnenrioned proCqct or in it5 marLrfactufing technoltrgl can.L'ls this ccrrif l .at.. This c3rtif icate does not
concern 1'unctional and lrork:alen characteri: i ics ofthe product.
Data wystawienia Swiadectwa: 201,1-08-29
i Date of issue
Swiadectwo wa2ne do: 2017-08-29
'Th is  cer t i l i c l } te  i i  r  a l i i l  un t i l
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