
 

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE 

 

1. Osobná ochranná pracovná pomôcka 

FORECO-B_SBP 

 

2. Výrobca: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polska. 

 

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 

 

4. Predmet vyhlásenia o zhode EÚ: Pracovné nohavice na traky FORCE. Celý popis nájdete na 

odevypracovne.sk 

 

5. Popísaný v bode 4. predmet tohto vyhlásenia vyhovuje príslušným požiadavkám harmonizačných 

právnych predpisov EÚ: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 zo dňa 9.3.2016 o 

osobných ochranných pracovných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS 

 

 

6. Odkazy na príslušné harmonizované normy, ktoré sa použili, spolu s dátumom vydania normy alebo s 

inými technickými špecifikáciami, spolu s dátumom špecifikácie, pre ktoré je deklarovaná zhoda: EN ISO 

13688:2013, EN ISO 12947-2:2016, RS22301:2018, RS22302:2018 

 

Julianów, 21.07.2021 

 

Podpísané v mene: výrobcu 

 

 

  



 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

1. Osobní ochranná pracovní pomůcka 

FORECO-B_SBP 

 

2. Výrobce: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polska.. 

 

 

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. 

 

4. Předmět EU prohlášení o shodě: Pracovní kalhoty s laclem FORCE. Celý popis naleznete na 

monterkovo.cz 

 

5. Popsaný v bodě 4. předmět tohoto prohlášení vyhovuje příslušným požadavkům harmonizačních právních 

předpisů EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9.3.2016 o osobních 

ochranných pracovních prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. 

 

 

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, spolu s datem vydání normy nebo s jinými 

technickými specifikacemi, spolu s datem specifikace, pro které je deklarována shoda: EN ISO 

13688:2013, EN ISO 12947-2:2016, RS22301:2018, RS22302:2018 

 

Julianów, 21.07.2021 

 

Podepsáno jménem: výrobce 

 

 

  



 

EÚ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

1. Személyi védőeszközök: 

FORECO-B_SBP 

 

2. Gyártó: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polska. 

 

3. Ez a megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó kizárólagos felelősségére történik. 

 

 

4. Az EU megfelelőségi nyilatkozat tárgya: Munkanadrág merevítővel FORCE. A teljes leírást megtalálod a 

címen munkasnadrag.hu 

 

5. Jelen nyilatkozat 4. pontban ismertetett tárgya megfelel az EU harmonizációs jogszabályok vonatkozó 

követelményeinek: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az 

egyéni védőeszközökről és a Tanács hatályon kívül helyezéséről. 89/686/EGK irányelv. 

 

 

6. Hivatkozások a felhasznált vonatkozó harmonizált szabványokra, valamint a szabvány vagy más műszaki 

előírások kiadásának dátuma, valamint azon specifikáció dátuma, amelyre vonatkozóan a megfelelőséget 

nyilatkozták: EN ISO 13688:2013, EN ISO 12947-2:2016, RS22301:2018, RS22302:2018 

 

Julianów, 21.07.2021 

 

           Aláírva a következő nevében: gyártó 


