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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE ČLÁNKU 16  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

A RADY (ES) č. 1935/2004 
                                                                   

Identifikační údaje společnosti vydávající prohlášení: 
 

Obchodní jméno: ALB FORMING, spol. s r. o. 

Adresa:  Telnice  95,  403 38 Telnice  

IČO / DIČ:         47783524 / CZ47783524 
 
Identifikační údaje o výrobku: 
 

Název:  Třídílný jídlonosi č z korozivzdorné oceli v termoobalu z plastu 
Označení: 521, 522, 523, 524 
Typ:  nerez nádobí + plastové 
Provedení – varianty:  a) jídlonosič třídílný, nerezové misky a víčka, bez uch (521) 

b) jídlonosič třídílný, nerezové misky,  plastová víčka,  ucha (522) 
c) jídlonosič třídílný, nerezové misky,  plastová víčka, bez uch  (523) 
d) jídlonosič třídílný,nerezové misky a víčka, ucha (524) 
 

Popis a určení stanoveného výrobku: Jídlonosič ve všech výše uvedených variantách je určen pro 
přepravu a krátkodobé skladování teplých pokrmů a tekutin.  
 

 
Prohlašujeme tímto, že výše uvedené výrobky spl ňují požadavky vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb  
o hygienických požadavcích na výrobky ur čené pro styk s potravinami a pokrmy, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a 
předmětech ur čených pro styk s potravinami. 
 

Způsob posouzení: 
Posouzení zdravotní nezávadnosti bylo provedeno dle zákona č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví  
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MZ č. 38/2001 Sb o hygienických požadavcích na výrobky 
určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a 
Směrnice komise 2002/72/EC v platném znění týkající se plastových materiálů a výrobků určených ke 
styku s potravinami. 
 
Dokumenty použité k vydání prohlášení o zdravotní nezávadnosti: 
název dokumentu:                                          vydal: 
 

Závěrečný protokol o zkoušce  č. 32 -3054     Strojír. zkuš. ústav, s. p.,   
Protokol o zkoušce č. 32-3054                         pobočka Jablonec n. N. 
Protokol o zkoušce č. 39-5269    Tovární 5, 466 21  Jablonec n. N. 

 
Prohlášení výrobce  č. 472101909-4                 VDP, s.r.o.,  Žižkova 519, Humpolec (plastové díly)  
 
V Telnici dne 10. ledna 2011 
 
Ing. Josef Alb,  
jednatel s. r. o. 
 
 
 
 


