
 

 

Warsaw, 27.05.2022 

 

EU Ecolabel 
Certificate 

PL/053/002/002 
 

Polish Centre for Testing and Certification 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa 
 

has awarded the EU Ecolabel licence to: 
udziela zezwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE dla wyrobu: 

 

Paper products printed in web heatset and sheetfed offset 

technology with optional cover post processing 
Produkty z papieru zadrukowanego, drukowane w technologii płaskiego druku offsetowego 

na maszynach rolowych heatsetowych i arkuszowych z opcjonalnie uszlachetnioną okładką 
 

Product specification covered by this Certificate is given in the Annex(es), that is only valid together with this Certificate 
Wykaz wyrobów objętych Certyfikatem podano w Załączniku/-ach, który jest ważny tylko łącznie z certyfikatem 

 

Licence holder 
Posiadacz zezwolenia 

Walstead Kraków Sp. z o.o. 
ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków 

 

produced by 
wyprodukowanego przez 

Walstead Starachowice Sp. z o.o., ul. Bema 2C, 27-200 Starachowice 
 

Valid from 27.05.2022 until 31.12.2028 
Ważny od 27.05.2022 r. do 31.12.2028 r. 

 
Certification scheme / Program certyfikacji DBS-01-EW 

 

 
 
 
 

Certificate bears the qualified signature 
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym 

 

This Certificate is only valid together with the contract number: PL/053/002 
Niniejszy Certyfikat jest ważny wyłącznie z umową nr: PL/053/002  

  
 



 

 

Warsaw, 27.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annex No. 1 valid only together with 

EU Ecolabel Certificate No. PL/053/002/002 
Załącznik nr 1 ważny tylko łącznie z Certyfikatem EU Ecolabel Nr PL/053/002/002 

 

Licence holder: Walstead Kraków Sp. z o.o. 
Posiadacz zezwolenia: Walstead Kraków Sp. z o.o. 

 

Licence number:  PL/053/002 
Numer zezwolenia:  PL/053/002 

 

Product group: Printed paper, stationery paper 

and paper carrier bag products  
Grupa wyrobów: Papier zadrukowany, wyroby papiernicze i papierowe torby z uchwytami  

 

Product Specification:  
Wykaz wyrobów: 

Paper products printed in web heatset and sheetfed offset technology 

with optional cover post processing 
Produkty z papieru zadrukowanego, drukowane w technologii płaskiego druku offsetowego na maszynach 

rolowych heatsetowych i arkuszowych z opcjonalnie uszlachetnioną okładką 

 

 

MAGAZINES 
CZASOPISMA 

POSTERS  
PLAKATY 

NEWSLETTERS  
BIULETYNY 

CATALOGUES 
KATALOGI 

BOOKS 
KSIĄŻKI 

ADVERTISING MATERIALS  
MATERIAŁY REKLAMOWE 

LEAFLETS 
ULOTKI 

BROCHURES 
BROSZURY 

 
 

Valid from 27.05.2022 until 31.12.2028 
Ważny od 27.05.2022 r. do 31.12.2028 r. 

 
Certification scheme / Program certyfikacji DBS-01-EW 

 

 
 
 

Certificate bears the qualified signature 
Certyfikat opatrzony podpisem kwalifikowanym 
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