Prohlášení o shodě – český překlad
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686 / EHS
A. N.C.I., Servizi s.r.l. a socio unico - sezione C.I.M.A.C.
Notifikovaná osoba číslo 0465
tímto certifikátem potvrzuje, že
výrobce
THE WELLY D.O.O. ITC S.R.L.
UL BOZE TATAREVICA 94
78430 PRNJAVOR

zplnomocněný zástupce
ITC S.R.L.
VIA TOGNACCI, 13
47030 SAN MAURO PASCOLI FC

CERTIFIKÁT EU TYPU MODUL B č. F-201-01631-19
pro níže uvedený model OOP
Design/výrobek: holínky "POLAR GRIP"
Kategorie OOP: II
Další požadavky: OB E CI SRC
splňuje požadavky normy Pracovní obuv pro profesionální použití s odkazem na harmonizovanou
normu (*) EN ISO 20347:2012
Obrázek základní verze modelu
Datum prvního vydání: 06/02/2019
Technicky odpovědný: Giuseppe Bellotti
Datum revize: -Datum vypršení platnosti: 06/02/2024
Identifikace výrobce: THE WELLY
Třída: II – Celopryžová (tj. vulkanizovaná v celku) nebo celopolymerní (tj. tvářená vcelku) obuv
Velikosti: 36 až 48 (francouzské číslování)
Identifikace formy obuvi: POLAR
Proces výroby: nástřik
Dodatečné požadavky: uzavřená oblast paty;
E absorpce energie v oblasti paty;
CI odolnost spodku obuvi proti chladu;
Podešev s dezénem.
Test report: Výsledky testů a zkoušek jsou obsaženy v následujících protokolech o zkouškách:
CIMAC RP 2018\3489-1-RP-2 dated 06/02/2019
CIMAC RP 2018\3489-1-RP-3 dated 06/02/2019
CIMAC RP 2018\3489-1-RP-4 dated 06/02/2019

Značení: OOP je označen následujícími informacemi:
Označení CE (výška min 5 mm)
Jméno a adresa výrobce
Označení typu výrobce
Číslo a rok evropské normy
Kategorie a další požadavky OOP
Datum a rok výroby
Velikost
(*)
Předpokládá se, že subsystémy a bezpečnostní komponenty, které jsou ve shodě s harmonizovanými
normami nebo jejich částmi, na které byly odkazy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, jsou
ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze II Nařízení (EU) 2016/425.
Podmínky platnosti: Tento certifikát je platný po dobu 5 let od data vydání. Po vypršení platnosti
požádá výrobce o jeho obnovení.
Použijí se pravidla platná v den vydání uvedená v tomto certifikátu; Platnost certifikátu již není
zaručena, pokud substituční standardy jsou vydávány před datem vypršení platnosti.
Všechny změny provedené na modelu a na materiálech popsaných v tomto certifikátu EU
přezkoušení typu musí být nahlášeny a schváleny CIMAC.
Tento certifikát ES přezkoušení typu může být nedílně duplikován; kopie musí být věrná, čitelná (máli velikost pinty) a musí obsahovat tučný titulek "PRAVÁ KOPIE".
Toto osvědčení musí být výrobcem uchováno, aby bylo na požádání předloženo kontrolním nebo
oznamujícím orgánům.

Distributor v ČR: ARDON SAFETY S.R.O.
Tržní 2902/14
750 02 Přerov I – Město
Česká republika
Označení modelu distributora:

