
„LEKKIE OBUWIE ROBOCZE – Wygodne obuwie“   PL 

 
Typ: „CORK“ 
Opis: 

- Obuwie wyprodukowane z materiağ·w sk·rzanych wysokiej jakoŜci. 

- Korkowa podpodeszwa jest uksztağtowana anatomicznie tak, aby podpierağa sklepienie stopy. To wsparcie 

sklepienia oddziağuje korzystnie na stan zdrowia stopy. 

- Korkowa podpodeszwa znajduje siň na zetkniňciu z nogŃ i jest przykryta dwoinŃ sk·rzanŃ. 

Cel zastosowania: 

- Obuwie jest przeznaczone do stosowania jako obuwie pantoflowe. 

- Obuwie moŨna uŨywaĺ jako lekkie obuwie robocze typu sandağ·w lub pantofli, z uksztağtowanŃ 

podpodeszwŃ, speğniajŃce wymagania EN ISO 20347 E, tzn. zostağ speğniony dodatkowy wym·g normy dot. 

pochğaniania energii w obszarze piňty. WğaŜciwoŜci przeciwpoŜlizgowe - SRA, śOO kategoria I. 

 

Wyroby te naleŨŃ do kategorii lekkich Ŝrodk·w ochrony indywidualnej, kt·rych podstawowŃ funkcjŃ jest 

ochrona n·g przed poranieniami, kt·re mogŃ wystŃpiĺ w razie wypadku w tych miejscach pracy, do kt·rych 

jest przeznaczona ï praca w biurze, w sğuŨbie zdrowia itd. 

Chodzi o obuwie specjalne wyposaŨone w przeciwpoŜlizgowŃ warstwň podeszwy. Ze wzglňdu na 

dotrzymanie doskonağych wğaŜciwoŜci przeciwpoŜlizgowych zostağa obniŨona odpornoŜĺ podeszwy na 

Ŝcieranie. Oznacza to, Ũe podeszwň naleŨy regularnie sprawdzaĺ, a w przypadku starcia warstwy bňdŃcej w 

bezpoŜrednim kontakcie z podğoŨem naleŨy obuwie natychmiast wycofaĺ z uŨywania. Producent takŨe nie 

gwarantuje wğaŜciwoŜci przeciwpoŜlizgowych w przypadku wymiany warstwy przeciwpoŜlizgowej 

podeszwy. 

- Obuwie nie jest przeznaczone do wilgotnego Ŝrodowiska. 

- Obuwie nie jest przeznaczone do kontaktu z chemikaliami. 

- Obuwie nie jest przeznaczone do uprawiania sportu, na gimnastykň itp. 

Jest zgodny z wymogami: 

RozporzŃdzenia (UE) 2016/425. 

EN ISO 20344:2004/A1:2007 środki ochrony indywidualnej - Metody badaŒ obuwia. 

EN ISO 20347:2004/A1:2007 środki ochrony indywidualnej ï Obuwie robocze. OkreŜlenie odpornoŜci na 

poŜlizgniňcie. 

Znakowanie: wytğoczeniem na wyŜci·ğce wedğug EN ISO 20347. 

Ostrzeżenie dla użytkowników: 

obuwie moŨe byĺ uŨywane wyğŃcznie w rozumieniu wyŨej wymienionego celu zastosowania. W przypadku 

uszkodzenia obuwia (przetarcie, niewsp·ğmierne uszczuplenie materiağu, pňkniňcie podeszwy, prucie siň szw·w 

itp.) dochodzi do obniŨenia poziomu ochrony i wyr·b staje siň nieodpowiednim w rozumieniu wyŨej 

wymienionych przepis·w prawnych oraz technicznych. 

WğaŜciwoŜci ochronne sŃ stağe, r·wnieŨ w przypadku powt·rnej konserwacji. 

Konserwacja, przechowywanie: 

1. ZanieczyszczonŃ powierzchniň but·w czyŜciĺ gumowŃ szczoteczkŃ. W celu usuniňcia tğuszczy naleŨy 

zastosowaĺ zgodnie z instrukcjŃ Ŝrodek chemiczny do czyszczenia plam. Nastňpnie nanieŜĺ na obuwie 

barwnik do sk·ry o stosownym odcieniu. ZanieczyszczonŃ podeszwň naleŨy umyĺ wilgotnŃ szmatkŃ. 

2. Obuwie nie wolno praĺ w Ũadnym rodzaju pralki. 

3. Obuwie naleŨy przechowywaĺ w suchych pomieszczeniach, od 10 do 35 ÁC, bez naraŨenia na skaŨenia 

wilgociŃ, nieczystoŜciami, pleŜniŃ, ewent. innymi czynnikami obniŨajŃcymi poziom ochrony. 

4. Do transportu sğuŨy papierowe pudeğko dostarczane wraz z wyrobem. 

Uszkodzenie obuwia spowodowane nieprzestrzeganiem podanych zasad nie moŨe byĺ przedmiotem reklamacji. 

Utylizacja: zgodnie z obowiŃzujŃcym ustawodawstwem 

Akcesoria: wyr·b jest dostarczany bez akcesori·w. 

Obuwie zostağo przetestowane w Organie Certyfikacyjnym Wyrob·w: Institut pro testov§n² a certifikaci, a.s., Zl²n, 

CZ. 

Producent: Adres kontaktowy: U Tesly 1825, PetŚvald, 735 41; Republika Czeska. 

Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ                      

w zakğadce ĂDokumenty do pobraniañ. 

 
Znakowanie: 

Na obuwiu znajdujŃ siň nastňpujŃce informacje (z podaniem przykğadu) 

 
 

Model  

 
Norma, kt·rŃ speğnia to obuwie 

Wymagania normy, kt·re speğniğo to obuwie 

Znak zgodnoŜci, numer lot, kwartağ i rok produkcji 
 

  

 
    

 

Piktogram czňŜci obuwia  

Piktogram rodzaju materiağu obuwia 

 

wierzch podszewka z wyŜci·ğkŃ
podeszwa

sk·ra
pozostağe materiağy

http://www.canis.cz/

