
2  Nazwa  aj  adries  producenta:

1  Środok  ochrony  indywidualnej  kategórii  I:

4  Przedmiot  deklaracji:

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

6  Odniesenie  do  właściwych  norm  zharmonizowanych,  które  zastoso  
wano,  wraz  z  datą  normy,  lub  do  innych  specyfikacji  technicznych,  
wraz  z  datą  specyfikacji,  w  odniesenie  do  ktorych  deklarowana  je  
zgodność:  pr  EN  ISO  214

5  Opísané  w  pkt.  4  przedmiot  niniejszej  deklaracji  jest  zgodny  z  odpo  
wiednymi  wymaganiami  unijnego  prawodawstwa  harmonizacyjne  
go:  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  a  Rady  (UE)  2016/425  
z  9.  marca  2016  r/w

SUPPORT.RAWPOL.COM

Julianów,  27.09.2019

Rękawice  ochronne

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

POLFINGER-DOT

Podpísané  w  imieniu:

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  UE

rozmiar:  6,  7,  8,  9,  10
kolor:  czarny  (B)
Pełne  opisy  produktów  dosiahne  na  stronie  internetowej  rawpol.com
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kolor:  černý  (B)
Pěłné  popisy  produktów  dostępne  na  stronie  internetowej  rawpol.com

rozměr:  6,  7,  8,  9,  10

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  UE

POLFINGER-DOT

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

Podpisano  w  imieniu:

Julianów,  27.09.2019

Rękawice  ochronně

SUPPORT.RAWPOL.COM

5  Opsaný  w  pkt.  4  przedmiot  niniejszej  deklaracji  jest  zgodny  z  odpo  
wiednimi  wymaganiami  unijnego  prawodawstwa  harmonizacyjne  
go:  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/425  
ze  dne  9  března  2016  w  sprawie  środków  ochrony  indywiduální  oraz  
uchylení  dyrektywy  Rady  89/686/EWG.

6  Odnesení  do  właściwych  norm  zharmonizowanych,  které  zastoso  
wano,  wraz  z  datą  normy,  lub  do  jiných  specyfikacji  technicznych,  
wraz  z  datą  specyfikacji,  w  odnesení  do  kterých  deklarowana  jest  
zgodność:  pr  EN  ISO  214

4  Przedmiot  deklaracji:

1  Środek  ochrony  indywiduální  kategorie  I:

2  Nazwa  i  adres  producenta:

3  Niniejszą  deklarację  zgodności  wydaje  się  na  wyłączną  odpowiedzial  
ność  producenta.
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szín:  fekete  (B)
A  teljes  termékleírás  a  rawpol.com  oldalon  érhető  el

méret:  6,  7,  8,  9,  10

EU  MEGFELELŐSÉGI  NYILATKOZAT

POLFINGER-DOT

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

Aláírva  a  következő  nevében:

Julianów,  2019.09.27

Védőkesztyű

SUPPORT.RAWPOL.COM

5  Leírva  a  pkt.  4  przedmiot  niścione  deklaracji  jest  zgodny  z  odpo  
wiednimi  wygamanyami  unijnego  prawodawstwa  harmonacyjne  
go:  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rada  (UE)  2016/425  
z  dnia  9  rca  2016.  marca.  w  spračie  medres  ochrony  individuskaj  
oraz  uchylenia  direktyvy  Rady  89/686/EWG.

6  Odniesienia  do  maszyknych  norms  zharmonizowanych,  amelyeket  
alkalmaztak,  wraz  z  datą  norm,  lub  do  innych  specyfikaci  technicznych,  
wraz  z  datą  specyfikaci,  w  szczutą  do  jyóry  deklarowana  jest  
gonodość:  pr  EN0:  RS2138,  ISO:21142

4  Przedmiot  nyilatkozat:

1  Személyi  védőfelszerelés  I.  kategória:

2  A  gyártó  neve  és  címe:

3  Niniejsza  deklarację  gonodeści  wydęce  się  na  święczną  odpowiedzial  
ność  producera.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1 Środek ochrony indywidualnej kategorii I:
POLFINGER-DOT

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:
Rękawice ochronne
rozmiar: 6, 7, 8, 9, 10
kolor: czarny (B)
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: pr EN ISO 21420:2018, RS21301:2018.

Podpisano w imieniu:

SUPPORT.RAWPOL.COM

Julianów, 27.09.2019


