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Kartonowe kubki jednorazowego u ytku z indywidualnym nadrukiem 
wykonujemy w technice offsetowej. Do druku stosujemy wy cznie kartony 
przeznaczone do pakowania ywno ci. W/w kartony spe niaj  wymagania 
Rozporz dzenia WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.10.2004 
w sprawie materia ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ywno ci  oraz 
spe niaj  wymagania Rezolucji Rady Europejskiej AP 2002 o papierach, kartonach, 
tekturach przeznaczonych do kontaktu z ywno ci  z 17.09.2002 r. 

Zadruk na kartonie, który stanowi wierzchni  warstw  opakowa  
wykonywany jest wy cznie specjalnymi farbami przeznaczonymi do rodków 
spo ywczych i u ywek, które nie maj  wp ywu na zmian  ani smaku ani zapachu 
wlewanych do nich napojów. Stosujemy farby firmy które spe niaj  wytyczne EuPIA 
dotycz ce farb drukarskich stosowanych do zadruku zewn trznych powierzchni 
opakowa  spo ywczych. Farby te mog  by  stosowane do produkcji w/w opakowa  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporz dzeniu UE nr 1935/2004 dotycz cym 
produktów przeznaczonych do kontaktów z ywno ci . 

Ponadto do uszlachetniania naszych wyrobów stosujemy w procesie druku 
lakiery dyspersyjne niskomigracyjne, które posiadaj  niezb dne atesty z 
przeznaczeniem do opakowa  spo ywczych. Produkcja tych lakierów oparta jest na 
surowcach, które s  zalecane przez BFR (Krajowy Instytut Oceny Ryzyka) i BVL 
(Krajowy Urz d Ochrony Konsumenta i Bezpiecze stwa rodków Spo ywczych) jak 
te  FDA ( Prawo o rodkach Spo ywczych i Lekarstwach w USA.) Wytwarzanie w/w 
lakierów odbywa si  na zasadach dobrej praktyki produkcji zgodnie z artyku em 5 i 
6 Rozporz dzenia Rady Europejskiej 2023/2006/UE. W szczególno ci 
zagwarantowana jest zgodno  z artyku em 17 Europejskiego Rozporz dzenia 
Ramowego 1935/2004/WE. Zagwarantowana jest tak e zgodno  z zarz dzeniem 
EUPIA. Receptury lakierów dyspersyjnych s  tak dobrane, aby potencjalna migracja 
by a mo liwie jak najmniejsza. Stosowanymi przez nas lakierami pokrywamy 
jedynie zewn trzn  warstw  opakowa  do artyku ów spo ywczych. 

 Firma Unicup Sergei Maltcev z siedzib  w Elbl gu przy ulicy Warszawskiej 
52-54 wytwarza kubki kartonowe jednorazowego u ytku do napojów zimnych i 
gor cych. O wiadczamy, e wszystkie produkowane przez nas opakowania 
spo ywcze powstaj  z zachowaniem nale ytej staranno ci a ich produkcja 
odbywa si  z zachowaniem rodków bezpiecze stwa dotycz cych zarówno 
zdrowia jak i ochrony rodowiska.

    Unicup Sergei Maltcev



O wiadczenie to zosta o wystawione na bazie naszej najlepszej wiedzy, która 
opiera si  na informacjach uzyskanych od dostawców poszczególnych surowców do 
naszych kubków. Jednocze nie mamy wiadomo , e zdolno  do migracji 
gotowego opakowania zale na jest ostatecznie od zgodno ci ca kowitego 
opakowania, a w szczególno ci ka dego z jej komponentów. Dlatego te  mimo 
posiadanych certyfikatów na poszczególne elementy opakowania ko cow  ocen  
zgodno ci wykonujemy na bie co ka dego dnia na terenie naszej firmy testuj c w 
procesie produkcji gotowe wyroby (kubki).  

Zawarte w tym pi mie informacje oparte s  na naszej najlepszej wiedzy, 
przedstawiaj  techniczny opis i s  doradcze. Nie zwalniaj  nas one, z obowi zku 
przeprowadzania w asnych bada  i prób przez klienta, co te  nieustannie czynimy.  

W razie pyta , prosz  o kontakt.  

   


