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V1/h6clvrptcl u2ytkouo okrc0loncgo povyy2rJ uyrobu sq zgodne z zcstsu,lm deklarounnych
wtaicirrvo6ci uffkourych. NinieJeza dcklaracJa wfa0cluro6cl utytkourych wydana zoataJc zgodnie z
rozpozqdzeniem (UE) nr 3052011 na wyfqcznq odpowicdzialnoi6 prcducenta okrc6lonego
powylcJ,
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