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Îmbracaminte de protecție 
 
Cod produs:    H2192 (negru-gri) 
 
Material exterior:  100% polyester, laminat cu PVC  
Material interior: fleece 100% polyester (180 g/m2) în combinație cu polyester 210T  
Material căptușeală: 100% polyester 
 
Mărimi: M-XXXL 
 
DETALII CONSTRUCTIVE: 

• Jachetă de lucru pentru iarnă, impermeabilă, cu glugă detașabilă. 
• Toate elementele decorative sunt cu design modern,în tendințe 
• Închidere cu fermoar si capse 
• Gluga este capusita  si prevazuta cu snur si blocatoare pentru ajustare 
• Manșete  elastice reglabile cu bandă Velcro. 
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BUZUNARE: 
• 2 buzunare laterale având închidere cu fermoar 
• 1 buzunar la piept având închidere cu fermoar  
• 1 buzunar interior ,stânga prevăzut cu închidere prin velcro 

 

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

• EN ISO 13688:2013 – 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. 
 

Număr de bucăți în cutie :      24 buc. 
Greutate cutie :                         27,5 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. 

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE  

 Se spală cu apă și detergenți neutri  la max. 40°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 de iarnă, model : YORK, cod H2192 
 

 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 Ernei , Strada Principala , 
Nr. 588/A Jud. Mureş, prin reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că 
echipamentul individual de protecţie nou descris mai jos:  

Îmbrăcăminte de protecție –  Jachetă de iarnă, model : YORK, cod H2192 
 
la care face referire această declaraţie este în conformitate cu următorul standard : 

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

 Produsele sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 

   

 

    ADMINISTRATOR 
   ALIN  CUEŞDEANU 
 


