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FIȘĂ TEHNICĂ 

Îmbrăcăminte de protecție, geaca reflectorizantă 2 in 1  
Model : Howard Reflex galben-H8137 

 

 

                              
 
 

Îmbrăcăminte de lucru  

Cod comandă :            H8137 (Galben) 
             
Material :                     100 % polyester 300 D OXFORD acoperit cu poliuretan 

Material :                  termoizolatie din polyester 
Material :                     captusita cu tesatura din nylon 
Clasa 3 :                        impermeabilitate-EN 343 
Clasa 3 :                        clasa reflectorizanta pentru jacheta-EN 20471 
Clasa 2 :                        clasa reflectorizanta pentru vesta-EN 20471 
Clasa 1 :                        permeabilitatea-EN 343 
Mărimi :                        S – 5XL  

 

CARACTERISTICI 
 

 

 Jachetă de lucru impermeabilă, reflectorizantă. 

 Jacheta este prevazută cu două benzi reflectorizante cu latime de 5 cm,cusute 

 Distanta dintre benzile reflectorizante este de 24,5 cm 

 Prima banda reflectorizanta este fixata la 4 cm de tricotul elastic pozitionat la terminatie 

 Terminatia jachetei este de tip elastic (PNA) 

 Jacheta se inchide cu fermoar 

 Mâneci detașabile,se fixeaza cu fermoar-jacheta se poate transforma in vesta 

 Pe maneci sunt cusute doua benzi reflectorizante cu latime de 5 cm 

 Benzile sunt cusute la o distanta de 19 cm una fata de cealalta 

 Prima banda reflectorizanta este cusuta la 14 cm de manseta 

 Manecile sunt cu manseta neelastica ajustabila cu capsa cu doua pozitii de inchidere 

 Jacheta este prevazuta cu gluga necaptusita ascunsa in gulerul inalt 
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BUZUNARE 

 

 2 buzunare oblice deschise pozitionate in partea inferioara 

 1 buzunar de tip burduf inchis cu clapeta si banda velcro-piept partea stanga 

 1 cadru PVC transparent pentru ecuson 

 1 buzunar aplicat inchis cu clapeta si banda velcro-piept partea dreapta 

 1 buzunar mic de tip burduf inchis cu clapeta si banda velcro, aplicat pe buzunarul de mai sus 

 3 mini buzunare deschise aplicate in dreapta mini buzunarului 

 1 buzunar aplicat pe maneca stanga inchis cu fermoar vertical 

 1 buzunar interior aplicat ,piept partea stanga 
 

EMBLEME: 

 Emblema textila cu marimea pozitionata in zona gatului 

 Emblema textila pozitionata in interior dreapta care contine: 
 

1. Denumire produs 
2. Marime 
3. CE  
4. EN 
5. Nume producator 
6. Instructiuni de intretinere 

 
Echipamentul individual de protecție este în conformitate cu cerințele următoarelor standarde 

armonizate : 

 EN ISO 13688:2014 – Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 

 EN 343+A1:2008      – Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii 

 EN 20471+A1:2013 – Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare 

profesională. Metode de încercare şi cerinţe. 

Directivă Europeană 89/686/CEE 
 

Certificat de examinare CE de tip:    

Nr. 16 0186 T / NB emis la data de 11.04.2016 

Emis de către Organismul Notificat  ITC a.s., Zlin, Czech Republic), 

 Identificat prin numărul: 1023 

  
 
 
Număr de bucăți în cutie :      10 buc. 
Greutate cutie :                         12 kg. 

 Durata medie de viață nu este normata și este influențată de condițiile de utilizare, întreținere și 
depozitare. 

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 Înainte de utilizare vesta se va încheia corespunzător pentru a nu incomoda în timpul lucrului. 

 Se verifică vizual înainte de folosire pentru a nu prezenta sfâșieturi, murdărire excesivă  
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INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE  
 Se spală cu apă și detergenți neutri  la max. 40°C, maxim 50 spalari și se usucă în curent de aer. 

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

 

 

 

 

 

 

 

marime circumferinta	piept lungime	maneca

(cm) (cm)

S 128 64

M 132 65

L 136 66

XL 140 67

XXL 144 68

XXXL 148 70  
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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 –  Geaca reflectorizantă Howard Reflex (cod produs H8137) 

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, geaca reflectorizantă 
Howard Reflex 

 (cod produs H8137) 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următorul standard : 

 EN ISO 13688:2014 – Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 

 EN 343+A1:2008      – Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii 

 EN 20471+A1:2013 – Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru 

utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe. 

şi este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examen "EC" de tip nr. 16 
0186 T / NB  eliberat de către Organismul Notificat: 1023( ITC a.s., Zlin, Czech Republic) la data de 
11.06.2016.  

Produsul este realizat astfel încât să respecte cerințele esențiale de securitate și sănatate și 
prevederile corespunzatoare din Directiva europeana 89/686/CEE . 
  

    ADMINISTRATOR 
   ALIN  CUEŞDEANU 
 



  

ARDON SAFETY s. r. o. 
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Tel.: 581 250 061      www.ardon.cz 

TECHNICAL DATA SHEET 

HOWARD REFLEX 
 

 
Workwear 

 

Article NO:  H8137 (yellow) 
   H8139 (orange) 
 
 
Outshel:  100% polyester/ PU 
Lining:  100% polyester 

 

Size:   M - XXXL 
 

 

Reflective and waterproof jacket with high visibility. 
Description: reflective stripes, removable sleeves, hood in collar, elastic waist, 
sealed seems 
 

This personal protective equipment is in conformity with these harmonized 
European Standards: 
 

ČSN EN ISO 13688:2014 : Protective clothes. - General requirements. 
ČSN EN ISO 20471:2013/Opr. 1:2015 : High visibility protective clothes for non 
professional use. - Test methods and requirements. 
ČSN EN ISO 343+A1:2008/Opr. 1:2010 : Protective clothes. – protection against rain. 
 

Certified by notified body no. 1023 (ITC a. s., Zlín, Czech Republic), 

Certificate number 16 0186 T/NB, dated 11th April 2016. 
 

Pieces in carton:  10 
Polybag packing (pieces): 1 
Carton weight:  12 kg 
Carton size:   0,081 m3 

 

Service life depends on the frequency of use and the wear rate under the given conditions. Improper 
storage and improper maintenance and handling will reduce the service life. The warranty period is 
24 months. In no event may the warranty period be confused with a product’s service life. Under 
intense use, the service life may be shorter than the warranty period. 
The product contains no substances at concentrations that are known or suspected to have adverse 
effects on sanitation or a user’s health. However, skin irritation may occur with sensitive persons; in 
this case, the discontinue use of the clothing. Avoid fire and intense heat sources. There are no 
designated accessories or spare parts for this clothing. When a garment is not being worn, it should be 
stored in dry and well ventilated places out of direct sunlight. In order to transport, the original 
packaging should be used. Protect from moisture and extreme temperatures. After use, dispose of in 
an environmentally friendly manner. 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce: 
 
ARDON SAFETY s.r.o. 
Tržní 2902/14 
750 02 Přerov I - Město 
IČ: 258 52 141 

 
prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek: 

 
HOWARD REFLEX – pracovní oděv 
(výstražná nepromokavá bunda s vysokou viditelností, reflexní proužky) 

je ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici 
Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/58/ES 
 
je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem certifikátu 
ES přezkoušení typu č. 16 0186 T/NB vydaného notifikovanou osobou č. 1023 (ITC 
a. s. Zlín) dne 11. 4. 2016. 
 
Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky 
následující harmonizované normy: 
ČSN EN ISO 13688:2014 : Ochranné oděvy - všeobecné požadavky. 
ČSN EN ISO 20471:2013/Opr. 1:2015 : Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro 
profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky. 
ČSN EN 343+A1:2008/Opr. 1:2010 : Ochranné oděvy - ochrana proti dešti. 
 

 
 
 
V Přerově dne 12. 4. 2016 
         Mgr. Tomáš Voženílek 

                                              Jednatel společnosti 
 




