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Rok výroby 2010

 

 

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA 

 
 

Výrobok:    Pánsky kabát, nohavice zateplené, impregnované proti vode (vatovaný kabát, nohavice) 
 

Material:                    vrchná vrstva 100% bavlna, podšívka 100% bavlna, výplň 100% polyester  

Súvisiace dokumenty: - zákon 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky  

- nariadenie vlády 21/2003 Sb., ktorými sa stanoví požiadavky na osobné ochranné pomôcky.       

ČSN EN   340 

 

Účel použitia: vyhovujú z hľadiska všeobecných požiadavok EN 340 a účelu použitia ako ochrana uživateľa proti prachu, ušpineniu             

a povrchovo posobiacím mechanickým vplyvom,  bez nárokov na vyššiu ochrannú funkciu – osobný ochranný prostiedok jednoduchej 

konštrukcie. Ochrana proti chladu/max. -10°C/ a poveternostným vplyvom, ktoré nie sú extrémne.  

Upozornenie pro užívateľa: pri doslednom dodržiavaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohroziť uživateľa na 

zdraví  ( výrobok nesmie být používaný za okolností, ktoré vyžadujú  iný typ ochranných funkcíí, napr. ako ochrana pred tepelnými, 

chemickými rizikami, zachytávaniu pohyblivými čásťami strojov, dlhodobá ochrana pred extrémnymi poveternostnými vplyvmi – prudký 

dážď, snehová búrka, silné mrazy pod -10°C  a pod. ) Silne znečistený, prederavený,  roztrhaný, či inak poškodený odev nespĺňa popísanú 

ochranu a je nutné ho opraviť alebo vyradiť. 

Veľkosti: označenie piktogramom s číselným kódom veľkosti 48-66 

 

 

 

 

I. Výška postavy 
Všetky pánské odevy sú šité na konfekčnú výšku postavy 182cm, alebo predĺžené na 194 cm,  na zakázku je 
možné ušiť aj iné veľkosti. 

II. Obvod hrudníku  

v cm 
92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 

III.Obvod pasu  
v cm.  

80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 

Značení velikosti   48    50   52   54   56   58   60   62   64   66 

 
 

 

Značenie: všitou etiketou s identifikáciou výrobcu, veľkosti, materialového zloženia a symbolov ošetrovania podľa  EN ISO 3758:2005. 

Všetky tieto výrobky sú označené grafickou značkou CE. 
Skladovánie: v suchom, tmavom a odvetranom prostredí v rozmedzí teplot        10-30 0C . 

Balenie: v uzavretých priehľadných PE obaloch. 

Likvidácia: likvidujte výrobok podľa zákona o odpade. 

Sposob údržby: odev sa neperie, zákaz bielenia, zákaz sušenia v sušičke, žehlenie iba do 110
0
C, povolené chemické čistenie   

s následnou vodeodpudivou impegnacií. 
 

                                                    
Vzor štítkov na odevoch: 

názov výrobku 

kódové označenie výrobku 

norma, kterej tento výrobok zodpovedá 

kategoria 

materiálové zloženie 

rok výroby 

piktogram ochrany 

veľkosť, piktogram velikosti, značka CE – zhoda s NV 

3 (2) rozměry veľkosti 

symboly údržby 

identifikacia výrobcu 

 

Výrobca:    

 

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