
 
 
 
 
 

DECLARATION OF COMPLIANCE MOCA (Materials and Articles in Contact with Food) 
 
 
Hereby, Coltellerie Sanelli srl, declares that all its own brand products that are  
intended for contact with foodstuffs 
 

ARE IN COMPLIANCE 
 
With the following Community rules: 
 

• Regulation 1935/2004/CE 
• Regulation 2023/2006/CE 
• Directive 2005/31/CE (Ceramic items) 

 
And the following Italian legislation: 
 

• DPR 777/82 and following updates and changes 
• DM 21/03/1973 and following updates and changes 
• DM 01/02/2007 (Ceramic items) 
• DM 6/08/2015, n. 195 

 
BESIDES 

 
Coltellerie Sanelli S.r.l. achieved the following product and process certifications: 
 

• UNI EN ISO 9001:2015 – QUALITY’ : “Design, manufacture and trading of cutlery and related accessories.” 
• UNI EN ISO 22000:2005 – FOOD SAFETY MANAGEMENT: “Manufacture and trading of cutlery and related 

accessories” 
• NSF: NSF/ANSI 2 Food Service Equipment 

 
 
We have all the certifications regarding steel, plastics, dyes and ceramics..  
 
This statement is effective as of the date shown, and will be replaced in case of substantial changes in the 
material production, able to change the essential requirements for compliance, or when the legislative 
references cited in this declaration were modified and updated to require a new audit for compliance. 
 
 
 
Premana, 08 Gennaio 2018 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI (Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością)

Niniejszym, Coltellerie Sanelli srl, oświadcza, że produkowane przez nią produkty przeznaczone do 
kontaktu z żywnością 

SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA

Następujących przepisów Wspólnoty Europejskiej: 
● Rozporządzenie 1935/2004/WE 
● Rozporządzenie 2023/2006/WE 
● Dyrektywa 2005/31/WE (Wyroby ceramiczne) 

Oraz następujących przepisów prawa włoskiego: 
● DPR 777/82 z późniejszymi zmianami i uaktualnieniami 
● DM 21/03/1973 późniejszymi zmianami i uaktualnieniami (DM nr 140 11/2013) 
● DM 01/02/2007 (Wyroby ceramiczne) 
● DM 6/08/2015, nr 195 

DODATKOWO
Coltellerie Sanelli S.r.l. uzyskała certyfikaty dla następujących produktów i procesów: 

● UNI PN - EN ISO 9001:2008 – JAKOŚĆ : “Projektowanie, produkcja i handel sztućcami oraz 
akcesoriami powiązanymi.” 
● UNI PN - EN ISO 22000:2005 – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI: “Produkcja i 
handel sztućcami oraz akcesoriami powiązanymi” 
● NSF: NSF/ANSI 2 Produkty dla gastronomii 

Posiadamy wszystkie certyfikaty dotyczące stali, plastiku, barwników i ceramiki. 

Ważność niniejszego oświadczenia rozpoczyna się od wskazanego dnia i zostanie skorygowana jedynie 
w przypadku znaczących zmian w produkcji materiału, które mogłyby zmienić zasadnicze wymagania 
dotyczące zgodności lub w przypadku wprowadzenia zmian lub uaktualnień w przepisach prawnych 
wyszczególnionych w niniejszej deklaracji w takim stopniu, że zaistnieje konieczność przeprowadzenia 
nowego audytu w celu potwierdzenia zgodności. 

Premana, 08 Stycznia 2018


