
   INFORMACJE DLA UŧYTKOWNIKčW PL 
 

Produkt:    Bluza kucharska, bluzka, spodnie dla rzeŦnik·w     

Materiağ:   100 % baweğna ï bluzki biağe, uzupelnienia kolorowe; kolor ï Pepito. 

65 % poliester, 35 % baweğna - bluza kucharska biağy/czarny, czarny/biağy. 

Dokumenty towarzyszŃce: 

¶ RozporzŃdzenie (UE) 2016/425. 

¶ EN ISO 13688:2013 - OdzieŨ ochronna - wymagania og·lne.  

UŨycie: speğniajŃ wymagania og·lne EN ISO 13688 i cel uŨycia jako ochrona uŨytkownika przed pyğem, zabrudzeniem oraz 

powierzchniowymi wpğywami mechanicznymi, bez zapewnienia wyŨszego poziomu zabezpieczenia ï Ŝrodek ochrony 

indywidualnej o konstrukcji prostej. Konieczne jest r·wnieŨ unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego (rozerwanie, 

urwanie, itp.). 

OstrzeŨenie dla uŨytkownika: w wypadku konsekwentnego przestrzegania okreŜlonego celu uŨycia nie 

powstaje ryzyko mogŃce zagraŨaĺ zdrowiu uŨytkownika (wyrob·w nie wolno stosowaĺ w warunkach 

wymagajŃcych innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpğywami ciepğa, ryzykiem chemicznym, 

zaczepienie przez ruchome czňŜci urzŃdzeŒ, itp.). Mocno zabrudzony, rozdarty lub w inny spos·b uszkodzony 

element odzieŨy nie stanowi ochrony i naleŨy go naprawiĺ lub zamieniĺ. Oczekiwana trwağoŜĺ 2 lata.  Umyĺ przed 

pierwszym uŨyciem.       
WielkoŜĺ: oznakowano piktogramem z kodem wielkoŜci. 

 

 

 

Znakowanie: etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkoŜci, skğadu materiağu oraz znak·w 

pielňgnacji wg EN ISO 3758:2012. 

Wszelkie produkty posiadajŃ znak CE. 

Skğadowanie: w pomieszczeniach suchych, ciemnych z odpowiedniŃ wentylacjŃ przy temp. 10-30 ÁC. 
Likwidacja:  produkt zlikwidowac zgodnie z ustawŃ o odpadach. 

Pakowanie, transport: w opakowaniach zamkniňtych, przezroczystych PE. 
Konserwacja:  

100 % baweğna biağa, uzupelnienia kolorowe: pranie rňczne lub w pralce, zwykğe wpğywy mechaniczne, 

pğukanie i wirowanie, temp. prania maks. 60 ÁC , nie wolno wybielaĺ, zezwolenie suszyĺ w suszarce  bňbnowej     

w temperaturze do 60 ÁC, prasowaĺ przy temp. do 150 ÁC, zakaz czyszczenia chemicznego. 

65 % poliester, 35 % baweğna + 100 % baweğna, kolor Pepito: pranie rňczne lub w pralce, zwykğe wpğywy 

mechaniczne, pğukanie i wirowanie, temp. prania maks. 60 ÁC, nie wolno wybielaĺ, nie suszyĺ w suszarce  

bňbnowej, prasowaĺ przy temp. do do 150 ÁC, lub prasowaĺ przy temp. do 200 ÁC, zakaz czyszczenia 

chemicznego, lub jako Ŝrodek czyszczŃcy moŨe byĺ uŨywany tetrachloroethene (PEN), benzyna, standardowych 

procedur, bez ograniczeŒ. Podczas konserwacji naleŨy postňpowaĺ zgodnie z piktogramami i wskaz·wkami na etykietach 

ubraŒ.    
100 % baweğna, bluzka biağa, 

uzupelnienia kolorowe 

65 % poliester, 35% baweğna, bluza 

kucharska biağy/czarny, czarny/biağy 
100 % baweğna, kolor - Pepito 

   
 

Wz·r etykiety na ubraniach:  

Nazwa produktu 

Kategoria, znak CE ï zgodnoŜĺ z NV 

Skğad materiağu 

Symbol pielňgnacji 

WielkoŜĺ, piktogram wielkoŜci, znak CE ï zgodnoŜĺ z NV 

3 (2) wymiary wielkoŜci 

OstrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ uŨytkowania 

Oznakowanie producenta 

Numer Lot 

 

 

 

 

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

wyrob·w sŃ w zakğadce ĂDokumenty do pobraniañ. 

 

 

 

 

 

 

Producent: Adres do kontaktu:  PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic                          

RADIM

1150 001 100 42

CAT: I.

100 % bavlna Ŀ 100 % cotton Ŀ

100 % bawelna

PŚed prvn²m pouģit²m vyperte Ŀ 

PŚed prvĨm pouģit²m vyperte Ŀ 

Wash before first use Ŀ Umyĺ 

przed pierwszym uŨyciem

I.: 182 cm

II.: 80 - 84 cm

BAR CODE FOR 1 PCS

order number

http://www.canis.cz/
http://www.canis.cz/

