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FIȘĂ TEHNICĂ 
                          Îmbrăcăminte de protecție, pantaloni talie 

Model : VISION-02-H9104 
 

 
 

 
 

 
Îmbrăcăminte de lucru.  
 

Cod articol :                  H9104 
Material :                      60% Bumbac/ 40% Polyester 
Material :                      ata denim 
Densitate material :    260 g/m² 
Culoare:                         negru,gri 
Mărimi :                         46 – 64  
 

DETALII CONSTRUCTIVE: 
 
-tiparele de executie a confectiei sunt speciale,respecta anatomia miscarilor 
-sunt respectate in acest mod libertatile de miscare ale corpului in timpul lucrului 
-zonele expuse la solicitare maxima sunt dublate 
-pe pantaloni sunt aplicate elemente reflectorizante 
-pe pantaloni sunt brodate elemente de design decorativ discret 
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-buzunare: 
1. buzunar fata lateral stanga-oblic +buzunar mic inclus 
2. buzunar fata lateral dreapta-oblic 
3. 2 buzunare verticale aplicate sub buzunarele laterale 
4. 2buzunare spate,aplicate-format spatial,inchidere cu clapeta si banda velcro 
5. doua buzunare spatiale pentru genunchiere inchise cu banda velcro 
6. 1 buzunar de tip burduf,inchis cu clapeta si banda velcro,lateral dreapta,pe picior 
7. 1 buzunar vertical inchis cu fermoar ,aplicat pe buzunarul de mai sus 
8. 2 minibuzunare tip punga aplicate pe buzunarul(6) 
9. 2 bride aplicate pe buzunarele(8) 
10. 1 buzunar de tip burduf,lateral dreapta,pe picior-inchis cu clapeta si banda velcro 
11. 2 minibuzunare tip punga aplicate pe buzunarul(10) 
12. 2 bride aplicate pe buzunarele(11) 
13. 1 brida mare pentru scule 

 
-in talie ,lateral sunt prevazute benzi elastice pentru o ajustare corecta pe corp 
-in talie sunt  aplicate 5 bride pentru curea 
-acest accesoriu poate fi cumparat separat 
-pantalonii se inchid cu fermoar simplu si capsa 
-pachetul contine si o borseta pentru scule 
-embleme textile: 

1. emblema de marime 
2. emblema cu: pictograme de intretinere,compozitie fibroasa,numarul lotului de fabricatie,repere 

pentru identificarea producatorului 
3. emblema de avertizare: marca inregistrata 
4. emblema pentru scrierea numelui utilizatorului, pentru identificare daca produsul se spala 

industrial 
 
Inaltime utilizator-(176-182)cm 
 

 

Echipamentul individual de protecție este în conformitate cu cerințele următoarelor standarde 
armonizate : 

 EN 340 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale.   

 EN ISO 13688:2013 

 Respecta Regulamentul Guvernului nr. 21/2003 

 Directiva Consiliului 89/686 / CEE 
Echipament de protectie simplă, utilizat împotriva riscurilor mecanice minime ale căror efecte se 

manifestă treptat și pot fi identificate la timp și în condiții de securitate. 
Certificarea s-a făcut pe baza documentației tehnice a produsului și a testelor practice efectuate de 

către personalul ARDON SAFETY SRO la data de 08.03.2018. 

 

 DETINE CERTIFICATUL OEKO -TEX STANDARD 100-PG020128167 
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Număr de bucăți în cutie :      20 buc. 
Greutate cutie :                        24 kg. 
 Durata medie de viață nu este normata și este influențată de condițiile de utilizare, întreținere și 
depozitare. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 Înainte de utilizare,jacheta se va încheia corespunzător pentru a nu incomoda în timpul lucrului. 

 Se verifică vizual înainte de folosire pentru a nu prezenta sfâșieturi, murdărie excesivă . 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE  
 Se spala la masina,ciclu normal de spalare,maxim 60 de grade 

 Se calca 

 Nu se folosesc inalbitori 

 Nu se curata chimic 

 Nu se usuca prin centrifugare 
  

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE 
 Depozitarea se face în locuri ferite de razele directe ale soarelui și ventilație corespunzătoare. 

INSTRUCȚIUNI RECLAMATII-VICII ASCUNSE DE EXECUTIE 

            Va rugam sa insotiti eventualele reclamatii de numarul lotului din care face parte produsul. 
             Acest numar este tiparit pe emblema textila cu pictogramele de intretinere. 
 
 
TABELUL DE MARIMI 
 
 
Se recomanda verificarea marimii selectionate ,in special in momentul in care comenzile sunt transmise on-
line 
 

marime 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

circumferinta	talie(cm) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

lungime	laterala(cm)

latime	betelie(cm)

lungime	lnterioara(cm) 83 83 83 83 82 82 82 82 82 81 81

latime		in	zona	coapsei(cm) 33 34 36 37 38 39 40 42 43 44 45

latime		la	terminatie	(cm) 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26

latime	sezut(cm) 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
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CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE 

  

 

 În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 

livrate se atestă că produsul : 

Îmbrăcăminte de protecție –  Pantaloni talie Vision 02 (cod produs : H9104), 

 îndeplineşte  parametrii de calitate conform prevederilor legale și a parametrilor din specificația 

producătorului. 

 Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 24 luni în depozitare de la data recepţiei 

efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare, transport şi depozitare.  

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 

şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi. 

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente: 

-  Certificat de Calitate şi Garanţie ; 

-  Declaraţie  de  Conformitate  EC; 

-  Fișă tehnică produs 

 

  ADMINISTRATOR 
               ALIN  CUEŞDEANU 
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D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E 

 

 

Producătorul ARDON SAFETY s.r.o. stabilit în Tržní ulice 1, 750 02 Přerov I – Město, Czech Republic, 

prin reprezentantul său autorizat  S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.  stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 

Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,Et.1, Biroul 2,  Jud. Mureş, tel. / fax  0265 – 210.645, prin 

reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecţie 

nou descris mai jos:  

Îmbrăcăminte de protecție, Pantaloni talie Vision 02 
 (cod produs : H9104) 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu prevederile Regulamentului 
Guvernului nr. 21/2003 , care transpune Directiva Consiliului 89/686 / CEE privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protecție, modificată prin 
Directivele 93/68 / CEE, 93/95 / CEE și Directiva Al Parlamentului European și al Consiliului 95/58 / 
CE. 

Este în conformitate cu următorul standard : 

 EN 13688:2013-Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale. 

Produsele sunt identice cu echipamentul de protecție personală, care este supus autocertificării 

bazate pe documentația tehnică a produsului și teste practice ale performanței ergonomice a 

produsului de către Ardon Safetys.r.o. pe 08.03.2018. Produsele au un design simplu, împotriva 

riscurilor minime, care poate fi recunoscut de utilizator în timp util și sigur. Colecția 4TECH 

îndeplinește cerințele de securitate și sănătate ale OEKO-TEX®Standard 100, număr de certificat 

PG020128167. 

   

   ADMINISTRATOR 
  ALIN  CUEŞDEANU 
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www.ardon.cz 
bankovní spojení:  
ČS Přerov  4396962/0800 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Manufacturer or his authorised representative established in European Union: 
 
ARDON SAFETY s.r.o. 
Tržní 2902/14 
750 02 Přerov I – Město 
Czech Republic 
IČ: 258 52 141 

 
declares that the Personal Protective Equipment (PPE) of cathegory I hereafter 
as: 
 
VISION 02 
(workwear, trousers from quality mixed material) 

is in conformity with the provisions of Czech Government no. 21/2003 c. l. which 
are taken over from the provisions of Council Directive 89/686/EEC about the 
laws of the Member States relating to personal protective equipment, as 
amended by Directives 93/68/EHS, 93/95/EHS and European Council Directive 
95/98/ES. Practical exams of the ergonomic features of the products was 
performed according the European Standard ČSN EN ISO 13688:2013. 
 
is identical to the model of the PPE unit which is the subject of  the type-
 examination certification  performed by the Voženílek company on the base of 
the technical documentation and practical exams of the ergonomic features of 
the PPE (dated 22nd January 2014). 
 
is PPE of the simply construction against minimal risks, which can be recognized  
by the user early and safely. 
 
Collection VISION meet the requirements for medical harmlesness and is holder of 
the certificate  of OEKO-TEX®Standard 100, certificate no.  PG020128167. 
 
Signed in Přerov 
Date: 8th March 2018      

Mgr. Tomáš Voženílek 
                                                Managing director 

 




