
SK  Informácie pre užívateľa 
 
 

Výrobok:   1310 001 XXX XX (1394-01BBVV) Zateplená vesta "SEATTLE", s fleecovým golierom, 

  reflexné výpustky, sťahovanie v dolnom okraji.  

  1310 002 XXX XX (1394-02BBVV) Zateplená vesta "SEATTLE", s fleecovou podšívkou, 

  reflexné výpustky, sťahovanie v dolnom okraji. 

  Tieto odevy sa vyrábajú v rôznom farebnom vyhotovení. 

Materiál:  100 %  polyester 

      

Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EÚ) 

2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie I. 

 

Účel použitia: Vyhovujú z hľadiska všeobecných požiadaviek EN ISO 13688:2013 a účelu použitia ako ochrana 

užívateľa proti prachu, ušpineniu a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom, bez nárokov na vyššiu 

ochrannú funkciu – osobný ochranný prostriedok jednoduchej konštrukcie.  

 

Upozornenie pre užívateľa: Pri dôslednom dodržiavaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by 

mohli ohroziť užívateľa na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú  iný typ 

ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými, chemickými rizikami, zachytávaniu pohyblivými časťami 

strojov a pod.) Silne znečistený, prederavený,  roztrhaný, či inak poškodený odev nespĺňa popísanú ochranu a je 

nutné ho opraviť (zošiť) alebo vyradiť. 

Veľkosti: Označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti S -  XXXL 

Veľkosti odpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.  

Odevy sú šité na štandardnú výšku 182cm. Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je +4 a –3 %. 

 

Značenie: Všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materiálového zloženia a symbolov ošetrovania 

podľa EN ISO 3758:2012. 

Skladovanie: Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom 

vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho 

uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte. NESKLADUJTE na miestach s priamym slnečným svetlom. 

Balenie, preprava: V uzavretých priehľadných PE obaloch. 

Spôsob údržby: Pranie ručné aj v práčke, teplota  max. 30 °C, zákaz bielenia, nesušte v bubnovej sušičke, zákaz 

žehlenia, nečistite chemicky. Nepoužívať aviváž.   

Pri údržbe sa riaďte piktogramami a pokynmi na štítkoch na odeve.    

 

Likvidácia: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia 

spálením. 

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení". 

Vzor štítkov na odevoch: 

názov výrobku 

kódové označenie výrobku (nový a starý kód) 

kategória, značka CE – zhoda s NV 

materiálové zloženie 

symboly údržby 

veľkosť, piktogram veľkosti,  

2 rozmery veľkosti 

upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie 

identifikácia výrobcu 

 

 

 

 

Výrobca:    

Kontaktná adresa: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, CZ 

 


