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Zgodnie z wytycznymi EWG 89/686 z 21 grudnia 2001 r., Dotyczącym standaryzacji ustawodawstwa wszystkich państw 
członkowskich w odniesieniu do indywidualnych systemów ochrony i względnego dekretu ustawodawczego z 4 grudnia 
1992 r., Nr 475, 

 
 
 

A.N.C.I. Servizi s.r.I. a socio unico - C.1.M.A.C. section 

CENTRO ITALIANO MATERIALI Dl APPLICAZIONE CALZATURIERA 

Community ldentification N° 0465 
 

 
definicja: 

 
 

ŚWIADECTWO CERTYFIKATU 

TYPU WE B -  BADANIE TYPU WE 

NR 0161/24743/17  

 

 
dla następującego modelu sprzętu ochrony osobistej dla kategorii II: 

 
 Zawodowy niski but art. "MAX" 

 
 

         Producent (patrz uwagi):  
GIANNONI GROUP SRL UN/PERSONALE 

 

VIA I° MAGGIO 61 - Z.I. TERRAFINO 

50053 EMPOLI FI 
 
 
 
 
 
 

Vigevano, 15/06/2017 

 

                   Responsible / 
\ of 
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1. Opis osobistego wyposażenia ochronnego: 

 

PPE Kategoria: druga kategoria 
Rodzaj ŚOI: obuwie zawodowe do użytku profesjonalnego zgodnie z normą EN ISO 20347: 2012 
Wzór: A - niski but 
Klasyfikacja: li - całkowicie gumowe (tj. Całkowicie wulkanizowane) lub całkowicie polimerowe (tj. 
Całkowicie formowane) obuwie 
Zakres wielkości: od 35 do 48 (rozmiar francuski) powiadomienie o ostatnim:  
Proces produkcyjny: Wtrysk 
Obuwie może mieć: insock cod. "SOL".  
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 2. Badania i testy mające na celu sprawdzenie zgodności wyrobu (zgodnie z artykułem 

10 dyrektywy 89/686 / EWG - moduł B decyzji 768/08 / WE) są przeprowadzane z 

zastosowaniem następujących norm zharmonizowanych i rozporządzenia 1907 / 

Załącznik XVII 2006 / EC z późniejszymi zmianami i integracjami: 
 

 EN ISO 20344: 2011 - Środki ochrony indywidualnej - Metody badań obuwia. 

EN ISO 20347: 2012 - Osobisty sprzęt ochronny - Obuwie zawodowe. 

 

3. Wyniki prób i badań zawarte są w następujących raportach z badań:

C.l.M.A.C. 

C.l.M.A.C. 

C.l.M.A.C . 

RP 2017\1226-1-RP-2 

RP 2017\1226-1-RP-3 

RP  2017\1226-1-RP-4 

data 

data 

data 

15/06/2017 
15/06/2017 

15/06/2017 
 
 

4. Wymagania dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego: 
 
Zawodowy niski but art. "MAX" zgodny z: 

 
podstawowe wymagania dotyczące obuwia zawodowego określonego w tabeli 2 normy EN ISO 20347: 

2012; 

 

dodatkowe wymagania dla zastosowań specjalnych określone w tabeli 16 normy EN ISO 20347: 2012:  
        (Kategoria OB-A-E) 

 
- właściwości antystatyczne; 

- absorpcja energii w miejscu pięty; 

- podcięta podeszwa. 

 
But jest zgodny z wymogami normy EN ISO 20347: 2012 dotyczącej odporności na ślizganie 

podeszwy, wymogu "SRC".. 

 
        W modelu sprzętu ochrony osobistej i jego składników nie wykryto obecności substancji niebezpiecznych      
        wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia 190712006 / WE oraz kolejnych zmian i uzupełnień.  
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a. Oznakowanie środków ochrony indywidualnej: 

Następujące informacje są umieszczane na obuwiu w sposób trwały i nieusuwalny: 

    znaczenie CE  

data produkcji (miesiąc i rok) oznaczenia typu producenta: MAX 
numer i rok referencyjnej normy europejskiej: EN ISO 20347: 2012 (patrz uwagi) 
 symbole właściwe dla zapewnionej ochrony: 08-A-E-SRC (patrz uwagi) 
 Znak rozpoznawczy producenta: "REPOSA" 

      rozmiar. 

 
b. Notatki: 

 

 
"udostępnianie na rynku" oznacza każde dostarczenie produktu do dystrybucji, konsumpcji lub używania 

na rynku wspólnotowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.  

"umieszczenie na znaku" oznacza pierwsze udostępnienie produktu na rynku wspólnotowym. 

"producent" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub zleca 

zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt do obrotu pod własną nazwą lub 

znak towarowy. 

"upoważniony przedstawiciel" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę we 

Wspólnocie, która otrzymała pisemne upoważnienie od producenta do działania w jego imieniu w 

odniesieniu do określonych zadań. 

"norma zharmonizowana" oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów 

normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34 / WE na podstawie wniosku 

złożonego przez Komisję zgodnie z art. 6 tej dyrektywy. 

"akredytacja" oznacza zaświadczenie wydane przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka 

oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz, w stosownych 

przypadkach, wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymogi określone w odpowiednich systemach 

sektorowych, w celu przeprowadzenia określonego działania związanego z oceną zgodności.  

"ocena zgodności" oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione okreś lone wymagania dotyczące 

produktu, procesu, usługi, systemu, osoby lub organu. 

"wycofanie od konsumentów" oznacza każdy środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu produktu, 

który już został udostępniony użytkownikowi końcowemu. 

"wycofanie" oznacza każdy środek mający na celu zapobieżenie udostępnieniu produktu na rynku 

łańcucha dostaw. 
 CE: oznakowanie "oznacza oznakowanie, za pomocą którego producent wskazuje, że produkt jest 

Zgodny ze stosownymi wymaganiami określonymi we wspólnotowej prawodawstwie harmonizacji 

do jego umieszczenia. 

Treść tego certyfikatu badania typu WE odnosi się tylko do badanego wyposażenia ochrony osobistej. 

Ten certyfikat badania typu WE może być integralnie powielony; kopia musi być wierna, czytelna (jeśli ma 

wielkość kufla) i musi zawierać pogrubiony napis "PRAWDA KOPIA". 

 
2017/1226-1-CECB -14 
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