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Nazwa i adres producenta
i posiadacza certyfikatu:

Wyrób:

Wyrob spełnia wymagania
zawarte w:

Program certyfikacji:

Certyfikatu udzielono na
podstawie:

Data wydania:

Data wazności:

Prawo do oznaczania znakiem ,,Bezpieczny dla dziecka" dotyczy wyłącznie egzemptarzy wyrobów,
posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony do badań wzór (wzory)
iodpowiadających wymaganiom określonym w wyżej wymienionych Kryteriach. Prawa iobowiązki
posiadacza ceńyfikatu zostały określone w Umowie nr Ul25l2016/Ac 017 z dnia 18"05,2016 r.

Przeprowadzona ceńyfikacja potwierdza, że wyżej wymienione wyroby spełniają wymagania
ekologiczne określone w KTlEl21llW, w Załączniku XVl| REACH w zakresie dopuszczalnych poziomów
substancji szkodliwych oraz wymagania prawne w zakresie znakowania. Ceńyfikowane wyroby nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska według aktualnej wiedzy oraz zapewniają wysoki
komfoń użytkowania"

kierownik

Data pienłszego wydania 31,05,2010 r.

08.06.20,|6 r"

30.05.2019 r.

CERTYFIKAT Nr 230/AC 017
Uprawniający do oznaczania znakiem

,,Bezpieczny dla dziecka"

Zaklad U sł u g owo - P ro d u kcyj ny Wi to l d M a rc i n kow s k i
ul. Mickiewicza 6
98-200 Sieradz

Bielizna osoólsla i odzież:
- bielizna - kaftany, śpiochy, body, koszulki niemowlęce, majteczki,

czapeczki, połśpiochy, podkoszulki, kalesony, pidżamy, t-shińy,
kom pl ety ( pod koszu l ek + m ajteczki/sl i py),

* odzież - komplety (kaftan + śpioch), pajace, bluzy, spodenki,
bl u zeczki, kom bi nezony,

z dzianin 10a % bawełnianych bielonych, barwionych idrukowanych,
przeznaczone dla dzieci, dziewcząt i chłopców.

KT/E/21llW: wydanie E z dnia 22.09.2014 r" - KRYTERIA TECHN|CZNE
oCENY TEKsTYLtoW DLA DzIECl NA ZNAK ,,BEzPtEczNY DLA
DzlECKA"
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1 . lnstytut Włokiennictwa, Zakład Ceńyfikacji TEXTIL-CERT
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

- Certyfikat Zgodności nr 035lAC 017
- Certyfikat Zgodności nr 401/AC 017
- Certyfikat Oeko-Tex@ Standard 100 nr tW 00012

2 - Certyfikat Oeko-Tex@ Standard 100 nr 95.0.1351 - Hohenstein HTTI
3 . Ceńyfikat Oeko-Tex@ Standar,d 100 nr 65366 - OeTl

IW INSTYTUT WŁOKIENNICTWA
92-10j Łódz. rr1. Brzezińska 5/15

ZAKŁAD CE RTYFIIiĄCJI TEXTIL-CERT
90-5]0 Łodz. u1. Gdańska 1 1 8


