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FIȘĂ TEHNICĂ 
Îmbrăcăminte de protecție, jachetă softshell 

Model : R8ED 
(cod produs : H9705) 

 

   
 
 

 
 

 

Îmbrăcăminte –protecție apa,protectie vant 

Material exterior :     93% polyester, 7% spandex,micropolar fleece 

Căptușeală :                100% polyester plus plasa de poliester argintie 

Rezistenta la apa:      10.000 mm 

Respirabilitate:          800 g/m²/24 ore. 

 
Mărimi :                       S – XXXL 
 

 Jachetă softshell, impermeabilă, cu inserții reflectorizante 

 Inchidere cu fermoar acoperit cu banda textila fixata cu 3 pastile velcro si 3 capse 

 Gluga detașabilă este fixata cu fermoar 

 Gluga  cu cozoroc este dublu ajustabila cu siret elastic si blocatoare 

 Manecile au manseta ajustabila cu capse(2 pozitii) 
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 Manecile au manseta interioara din tricot fin elastic 

 Gulerul inalt are mini buzunare pentru fixarea glugii 

 La terminatie jacheta este prevazuta cu siret elastic si blocatoare pentru reglarea largimii 

 Jacheta are 9 buzunare pozitionate astfel: 
1. 2 buzunare oblice ,inchise cu fermoar acoperit,partea inferioara stanga,dreapta 
2. 1 buzunar vertical inchis cu fermoar  pe maneca stanga sus 
3. 1 buzunar aplicat inchis cu fermoar vertical-piept dreapta 
4. 1 buzunar aplicat de tip burduf inchis cu clapeta si banda velcro-piept stanga 
5. 2 buzunare interioare verticale,inchise cu fermoar semiacoperit,piept stanga ,dreapta 
6. 1 buzunar interior terminatie jacheta ,stanga,inchis cu banda velcro 
7. 1 buzunar mare  ,plasa,interior lateral dreapta 

 Embleme: 
1. 1 emblema cusuta,interior,zona gatului care contine:marimea,numele producatorului 
2. 1 emblema tesuta,amplasata in interior,lateral dreapta care contine:marime,detalii 

material,instructiuni de intretinere 
 

 

Echipamentul individual de protecție este în conformitate cu cerințele următoarelor standarde 

armonizate : 

 EN 13688 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale. 

Echipament de concepție 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 s.r.o 12.12.2018 

 

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, murdărire excesivă.  

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE  

 Se spală cu apă și detergenți neutri  la max. 30°C și se usucă în curent de aer. 

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE 

 Depozitarea se face în locuri ferite de razele directe ale soarelui și ventilație corespunzătoare. 
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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 –  Jachetă softshell, model : R8ED (cod produs : H9705), 

 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 ; 

- 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, jachetă softshell 

model : R8ED 

 (cod produs : H9705) 

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

 EN ISO 13688:2013 – Îmbrăcăminte  de protecţie. Cerinţe generale. 

Produsele sunt identice cu modelul de referință care face obiectul certificării prin „Declarație de 

Conformitate EC” prevazută în Directiva Europeană 89/686/CEE abrogată și cu prevederile din 

Regulamentul (UE) 2016/425. 

   

    ADMINISTRATOR 
   ALIN  CUEŞDEANU 
 

 

 


