
 

 

Informace o výrobku 
 

 

Oznamuje KHS:  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  

Kontrola číslo jednací:  KHSJC 17765/2022/PBU BAMBUS  

Kontakt:  Faltysová Jiřina, 731428583, jirina.faltysova@khscb.cz  

Oznámení na základě:  Plánovaný SZD  

Datum oznámení:  5. 8. 2022  

 

Výrobek:  FLORINA® STRAW PLASTIC CUP kubek termiczny 400 ml - termohrnek, protiskluzová základna  

Země původu:  Čínská lidová republika  

EAN:  5907758606728  

Šarže:  číslo serie A19-430  

Údaj o spotřebě:   
Popis:  CZ / ECO CUP, protiskluzová základna, opakovatelně použitelný. Plastový termohrnek růžové nebo zelené 

barvy s nepravidelně rozmístěnými hnědými tečkami, s plastovým víčkem, s odklápěcím hnědým plastovým uzávěrem 

chránící otvor pro pití. Na vnější straně termohrnku nápis STRAW PLASTIC CUP, NATURAL STRAW PLASTIC 

BIODEGRADABLE, na dně protiskluzová podložka černé barvy. Na vnitřní straně víčka vylisován grafický symbol pro 

styk s potravinami. Vnitřní část termohrnku béžové barvy. Termohrnek vložen do kartonové skládačky hnědé barvy s 

průhledem. Na skládačce vyobrazen výrobek a uvedeny texty v cizích jazycích včetně českého, informující o výrobku: 

název, obsah, EAN, Dovozce: Florentyna Sp. Z o.o. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew POLAND, Dodavatel Česká 

republika: Florentyna CZ s.r.o, Slavíčkova 522/5, 460 07, Liberec, Česká republika vyrobeno v Číně, číslo serie A19-

430, www.florina.pl, grafický symbol pro styk s potravinami, recyklační symbol s údaji: 20, PAP. V českém jazyce 

uvedeno: „CZ/ ECO CUP PROTISLKUZOVÁ ZÁKLADNA, udržuje hrnek stabilní, na jakémkoli povrchu, 

OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ, při nákupu kávy s sebou v kavárně požádejte o připravení nápoje ve vašem šálku. Tímto 

způsobem přispíváte k ochraně životního prostředí“. Další texty pouze v cizích jazycích (PL, GB, SK). Z volného 

překladu cizojazyčných textů (STRAW PLASTIC CUP, NATURAL STRAW PLASTIC BIODEGRADABLE, 50% less 

plastic, less sintetic waste), grafického vyobrazení obilí, stonků a rozdrcené slámy, vyplývá, že plastový termohrnek 

obsahuje rozdrcenou slámu, o 50% méně plastu, méně syntetického odpadu. Na skládačce dolepena etiketa s interním 

údajem 6067289119 a cenou  

Poznámka k výrobku:   
Odpovědná osoba:  Florentyna Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew POLAND, ,  

Výrobce:   

Distribuce:   

Poznámka k subjektům:   
Kategorie oznámení:  Alert  

Kategorie rizika:  chemické  

Vzorek:   

Odebrané množství:   

Datum odběru:   

Místo odběru:   

Výsledek analýzy:   
 

Seznam ukazatelů, které mají výsledek nevyhověl: 

Název ukazatele Hodnota vyšetřeného ukazatele Název jednotky Hodnocení 

 

Opatření: 

Název Termín plnění 

jiné 20. 7. 2022 0:00:00 

 

Poznámka k opatření:   
 

Sankce: 

Název Datum vydání Právní moc Uložená částka 

 


