
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ KATEGORII II

Oświadcza, że następujący środek ochrony indywidualnej:
rękawice ochronne, wykonane z dzianiny poliestrowej z akrylem, dłoń powleczona spienionym 

lateksem w kolorze czarnym

Oznaczenie producenta: 

ALPEN

Indeks techniczny: 

ZC-RJL031

Numer seryjny: 

05904730899710, 05904730899444, 5907440730991

Poziom odporności na: ścieranie - 2, przecięcie -2  , rozdarcie - 4, przekłucie - 2, 

przecięcie EN ISO 13997- X
jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu

oceny typu UE (moduł B) wydanym przez: 

CTC–Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie 4, 

rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07, Francja; 
(Jednostka notyfikowana nr 0075), 

oraz jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony 
indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG. Wyrób jest zgodny z normą krajową 

transponującą normę zharmonizowaną EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2016.
Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Date and place of issue:
Nekla, 2021-08-29

Robert Kasprzak,
CEO

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty promocyjnej, dotyczącej
stojaków ekspozycyjnych, pozwalających na profesjonalną i estetyczną ekspozycję
oferowanych produktów z linii premium.

Przy zakupie czterech kartonów rękawic (pakowane po 144pary) spośród:
➢ ST FLEX
➢ ST FLEX+
➢ ST FLEX GO
➢ ST WINTER FLEX
➢ ST DIAMANT
➢ ST SANDY
➢ ST SANDY PRO
➢ ST MULTICOLOR

stojak oraz całkowitą wysyłkę otrzymają Państwo gratis.

Istnieje możliwość przepakowania rozmiarów w danym modelu (mix
rozmiarów w obrębie kartonu).

Wykonane z metalu, malowane proszkowo stojaki z logo naszej marki SuperTech,
wyposażone są w 6 haczyków, mogących pomieścić łącznie 144pary rękawic.
Wymiary (wys x szer x gł ) 700 x 350 x 450 mm.

OFERTA

WYPOSAŻENIE DLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY
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