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NotifikovanáiYl'osoba 1019
NotifÍed Body 101g

Certifikát ES přezkoušení typu
EC

n eriifi cate

ty p e-ex a m i n ati o c
podle paragrafu 4 naříZenÍ Vlády č. 2112003 sb' a podle čIánku 10 Směrnice Rady 89/686iEHS' ve znění Smérnic
Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES.
according to Article 4 oJ the Governmen! Order No. 21/2003 Coll. and according to Article l0 afthe Directiye
89/686/EEC ePE) as amended by Directiýe 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

č./No. : 1019-170lQl201

Výrobce:

1

TlMUs SAFETY, s.ř.o.
Manufacturer: Jegorovova cesta 35
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Výrobek;

Product:

/

Slovakia

Exofit NEx - bezpečnostní postroj záchranářský s pásem,
111397x (velikost x=5, 6, 7, 8)
Exofit NEX - harness with belt - rescue, type 11't397x

x=5, 6, 7, 8)

typ

(size

(kategorie

llliooP)

(category lll/ppE)

WUÚ' a' s' potvzuje, Že výše uvedený Vzorek výrobku splňuje všechny základni požadavky na

bezpečnost

a ochranu zdravi uvedené V příloze č' 2 nařÍzeni v|ády č. 2112003 sb. a V příloze č' ll Směrnice Rady 89/686/EHs,
ve zněnÍ směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHs a 96/58/Es, které se na něj Vztahují'

Posouzení a

předmetného Výrobku prokázaly shodu jeho Vlastnosti S harmonizovanými normam':
ČsN EN 361 :2oo3 a Čsru EN 365:2005'
Výsledky zkoušek a ověřenÍ jsou Uvedeny V záVěrečnézpráVě ě' 1o19-o1649B/2o11' která je nedí|nou součástí

csN EN

ZkouŠky_ Vzorku

1497;2008,

ČsN EN

358:2oo1 '

tohoto certiÍlkátu'
značeni a náVod na pouŽíVání byly posuzovány V jazyce anglickém a slovenském'
Platnost certiÍikátu je omezena do 30' září 2016.

Heretry VVLIÚ, a' 5' certi/ies, that the Sqmple of prot1uct mentioned aboye meets the all basic health ancl safety
requirements oJ Annex 2 of the cot,ernment order No' 2 1/2003 Coll., and of Annex ]] the Directíve 89/686/EEC as
amended by Directíye 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC, which are releýant'

The assessment qnd testing of specimen of the product proves conformiý with harmonised standards:
CSNEN1197:2a08(identicaltoEN].r97''2a07)'ČsNEN358:2a0]\denticaltaEN358:1999),ČSNEN361:2003
(identicdl to EN 361:2aa2) qnd ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004).
The examination and tesÍ results afe recorded in

Final Report No. 1019-016498/201

1

which is integ,al part ofthb certlJicate'

Marking and instruction.for use were assessed in English ond Sloyak yersions.
Validi1, oÍthis certíficate iS limited ta Septenber 30,2016'
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Radvanicé, Pikartská 1337/7' PsČ 716 07

obchodnim íejstříku Vedenénr Kra]ským solrdenr V ostravě' oddil B Vožka 315
lČ: 4519338o; DlČ: cz45í93380
NB 1019. certifikace výrobků certíkace s]l4J sl\,4BozP' EMS lnspekčníč nnost, strojirenská výroba obchod

zapsaná
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Notifikovaná osoba 1 01 9
Notified Body 1019

=

Popis výrobku l Description of product
postroj záchranářský s páSern' typ 111397x (velikost x=5, 6, 7, 8)" jsou
'Exofit NEX - bezpečnostní
sestaveny ze stehenních smyčék' ramenních popruhů, bederního pásu a zádové opory' Stehenní Smyčky' ramenni
popruhy i bedemí pás jsou vybaveny seřizovatelnými Sponami' Výrobky ]sou vybaveny zádovým a hrudním
připojovacím prvkem k zachycení pádu, dvěma postranními připojovacími prvky pro pracovní polohoVání umístěnýrri
souměrně na bederním pásu a dvěma ramenními připojovacími prvky slouŽící pro evakuaci a záchranu.

Výrobky

The prodttcts "Exofit NE-X - harness \rith belt - rescue. type 1 I I 397x (size x:5. 6, 7, E)" consist of the shoulder and
thigh strqps. the belt and the back suppctrt. The belt and the shoulder and thigh xraps qre equipped with aditlslment
buckles. The harne,sses are fitted \rith one back J'all arrcSt aÍlachnent element, one Í-ont íqll qfrest qttachment
element. t\!o S.y-n1metricdll, placed ,síde .itachment elenents.for u,ofk positioning ctnd o*o shoulder atlachnenl
e lent e nts, inte n ded
J'or el, a Cu t|tíon and r eS cue'

Vyobrazení Výrobku I Picture of product

Kopirování časti toholo dokun1entuje po\'oleno se souh1ascm VVl,lj, a' s', NB l019, v oÍravě Radvanicich
Dup|rcalian a[lhis dacumenl in pdrls is subjectedío lhe úpproftrl brfL'UU,a s ' NB ]0]9' in oslrala Radýanice Crech Rťpublic'
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