
3  Niniejsza  deklarację  gonodości  więcej  się  na  święczną  odpowiedzial

4  Przedmiotovo  vyhlásenie:

6  Odniesienia  do  maszyknych  noriem  zharmonizowanych,  korye  zastoso  wano,  
wraz  z  datą  normy,  lub  do  innych  specyfikaciji  technicznych,  wraz  z  datą  
specyfikacyci,  w  szretnia  do  kyoryu  deklarowana  jest  gonodość:  EN  ISO  1316288  
EN-106,  EN  ISO  1313288:104,20  :2018,  RS22302:2018,  RS22401:2018.

2  Nazwa  a  adresa  výrobcu:

1  Środek  ochrony  individuanej  kategórie  I:

5  Opisy  w  pkt.  4  przemziod  nienienie  deklaracji  jest  zgodny  z  odpo  wiednimi  
wygamyanami  unijnego  prawodawstwa  harmonizacyjne  go:  Rozporządzenie  
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/425  z  dnia  9  marca  2016  r.  w  spračie  
články  ochrony  individuanej  oraz  uchylenia  direktyky  Rady  89/686/EWG.

support.rawpol.com

RAW-POL  STEFAŃSKI  SPÓŁKA  JAWNA,  96-200  Julianów,  50,  Poľsko

POLAR

Blúzka  z  polaru  ochronna

ność  producenta.

Podpísané  mojím  menom:

Julianów,  24.05.2021

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  UE

Veľkosti:  M,  L,  XL,  2XL,  3XL
farba:  czarny  (B),  granatowy  (G),  zielony  (Z)
Úplný  popis  produktov  je  k  dispozícii  na  rawpol.com

Machine Translated by Google



3  Niniejsza  deklarację  gonodości  więcej  się  na  święczną  odpowiedzial

4  Przedmiotovo  prohlášení:

6  Odniesienia  do  maszyknych  norem  zharmonizowanych,  korye  zastoso  wano,  
wraz  z  datą  normy,  lub  do  innych  specyfikaciji  technicznych,  wraz  z  datą  
specyfikacyci,  w  szretnia  do  kyoryu  deklarowana  jest  gonodość:  EN  ISO  
132688:104,  EN  ISO  1326288:104,20  :2018,  RS22302:2018,  RS22401:2018.

2  Nazwa  i  adresa  výrobce:

1  Środek  ochrony  individuanej  kategorie  I:

5  Opisany  w  pkt.  4  przemziod  nienienie  deklaracji  jest  zgodny  z  odpo  wiednimi  
wygamyanami  unijnego  prawodawstwa  harmonizacyjne  go:  Rozporządzenie  
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/425  z  dnia  9  marca  2016  r.  w  spračie  
články  ochrony  individuanej  oraz  uchylenia  direktyky  Rady  89/686/EWG.

support.rawpol.com

RAW-POL  STEFAŃSKI  SPÓŁKA  JAWNA,  96-200  Julianów,  50,  Polska

POLÁRNÍ

Halenka  z  polaru  ochronna

ność  producent.

Podepsán  mým  jménem:

Julianów,  24.05.2021

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  UE

velikosti:  M,  L,  XL,  2XL,  3XL
barva:  czarny  (B),  granatowy  (G),  zielony  (Z)
Kompletní  popis  produktů  k  dispozici  na  rawpol.com

Machine Translated by Google



3  Niniejsza  deklarację  gonodeści  wydze  się  na  wyśćną  odpowiedzial

4  Przedmiot  nyilatkozat:

6  Odniesienia  do  maszyknych  norms  zharmonizowanych,  koje  zastoso  wano,  
wraz  z  datą  norm,  lub  do  innych  specyfikaci  technicznych,  wraz  z  datą  
specyfikacii,  w  szczęsto  do  jyorze  deklarowana,  ISO321,  ISO321,  ISO321,  
ISO321,  ISO321,  ISO21,201,201:201RS2013RS201:810201:8  jest  gonodo13  
:2018,  RS22302:2018,  RS22401:2018.

2  A  gyártó  neve  és  címe:

1  I.  kategóriájú  egyéni  védőfelszerelés:

5  Leírva  a  pkt.  A

support.rawpol.com

RAW-POL  STEFAŃSKI  SPÓŁKA  JAWNA,  96-200  Julianów,  50,  Lengyelország

POLÁRIS

Védő  polár  kabát

ność  producer.

Aláírva  a  következő  nevében:

Julianów,  2021.05.24

EU  MEGFELELŐSÉGI  NYILATKOZAT

Méretek:  M,  L,  XL,  2XL,  3XL
szín:  czarny  (B),  granatowy  (G),  zielony  (Z)
A  teljes  termékleírás  a  rawpol.com  oldalon  érhető  el

Machine Translated by Google



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1 Środek ochrony indywidualnej kategorii I:
POLAR

2 Nazwa i adres producenta:
RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów, 50, Polska

3 Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzial-
ność producenta.

4 Przedmiot deklaracji:
Bluza z polaru ochronna
rozmiar: M, L, XL, 2XL, 3XL
kolor: czarny (B), granatowy (G), zielony (Z)
Pełne opisy produktów dostępne na stronie internetowej rawpol.com

5 Opisany w pkt. 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpo-
wiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjne-
go: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz 
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

6 Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastoso-
wano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, 
wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest 
zgodność: EN ISO 13688:2013, EN ISO 12947-2:2016, RS22301:2018, 
RS22302:2018, RS22401:2018.

Podpisano w imieniu:

support.rawpol.com

Julianów, 24.05.2021


