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Certifikát ES přezkoušení typu
EC

ty pe-ex a m

in

ati o n certifi cate

podle paragrafu 4 nařizení ulády č.. 2112003 sb' a podle článku 10 směrnice Rady 89/686/EHs, ve znění směrnic
Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES.

according to Article 4 of the Government order No. 21/2003 Coll. znd lccording b Árticle ]0 oÍthe Directive
89/686/EEC (PPE) as amended by Directive 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC.

Výrobce;

č./No. : 1 019-042l QI 201 4
GAP|TAL SAFETY GRoUP - Banská Bystrica, s.r.o.

Manufacturer: Jegorovova 35

974 01 Banská Bystrica

Slovensko / Slovakia

Výrobek:
Product:

BezpečnostnípostÍoj se sedákem, typ Postřoj 1'l14o1x
(velikosti: x=5, 6, 7, 8) a sedák 115042x (velikosti: x=8, 9)
Full body harness with seat sling, type Harness 111401x
(sizes: x=5,6,7,8) and Seat sling 115042x (sizes: x=8,9)

(kategorie lll/OOP)
(category lll/PPE)

WUÚ, a.s. potvrzuje, Že \.ýše uvedený vzorek v'ýrobku splňuje Všechny základní požadavky na bezpečnost

a ochranu zdraví uvedené V příloze č. 2 nařizeni vlády é. 21l2oo3 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 Vztahu.ií.

Posouzeni a zkouškJ Vzorku předmětného v\y'robku prokázaly shodu jeho vlastností s harmonizovanými normami:
csN EN 358;200l, ČsN EN 361:2oo3' Čstt Elt ats:zooga Čsru elt sos:zoos.
Výsledky zkoušek a ověření jsou uvedeny v ZáVěrečnézpráué é' 1019-01,7227 t2o'l4, která je nedílnou součástí
tohoto certiÍikátu.
Značenía náVod k pouŽíVání byly posUzovány V jazyce anglickém.
Platnost ceÍtifikátu je omezena do 31' března 2o19.

Hereby WtJÚ, o.s. ceťtíJies,that the Sqmple oÍ product mentioned aboýe meets the all basic health and safety
requirements of Annes 2 oÍ the Goyernment order No' 21/2003 Coll., and. of Annex II the Directive 89/686/EEC
as amended by Directiye 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC, which are relewlnÍ.

The assessment qnd testing of specimen of the product protes conformity with harmonised standards:
CSNEN358.'200] (identical to EN 358:1999), ČsNEN361:2003 (identical to EN 361:2002), ČsNEN813:2009
(identic\I to EN 813:2008) and ČSN EN 365:2005 (identicat to EN 365''2004).
The exqminaÍion and test results are recorded ín Final Report No. I0I9-017227/2014 which iS integrql part of this

ceťtiJic\te.

Marking and insÍruction for use were assessed in English version.
Í/.rlidity oÍthis certificate is limited to March 31, 2019.

č' 2l12003 sb'
1019) accofttinx oí the Goyernnení orderNo.21/2003
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obchod

Notifikovaná osoba 1019
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1019

Popis v''ýrobků l Description of products
Výrobky

postroj se sedákem, typ Postroj

'Bezpečnostní

X=8' 9)" jsou sestaveny

1 1

1401X (Velikosti: X=5' 6, 7, B) a sedák

1

15o42x (velikosti:

ze stehenních smyček, ramennich popruhů' hrudního popruhu' bederniho pásu á zádové
opory' Jsou zhotoveny V modo-šedo-černo-oranŽovém provedení. Stehy na nosných částech jsou Žhotoveny
v ň,erném provedení. Bedemí pás, hrudní popruh, ramenni popruhy i stehenní smyčky
lsou vybavený
seřizovatelnými sponami se zaoblenými hranami. Výrobky jsou vybaveny dvěma zádo\^ými á
iódním hrudním
pňpojovacím prvkem k zachycení pádu, jedním předním nízkým připojovacÍm prvkem pro pracovní
poIohování a dvěma postrannímj připojovacími prvky pro pracovní polohoVání umistěnými souměmě na bedernim
pásu.

The products "Full body harness with seat sling, q)pe Harness 111401x (sizes: x:5,6,7,8) and Seat sling
]]5042x (sizes: x:8, 9)'' consist oíthe thigh and shoulder straps, the chest sÍrap' the belt and the back support'
The product is blue greyl-black-orange colour. Sewing of load bearfug parts is black. The belt, the chest stráj and
the thigh and shoulder Straps are equipped ý)ith qdjustment buckles. Ihe harnesses are equipped with nuo back|a
arrest qttqchment elemenÍs, one front Íall qrrest attqchment element, one -front qttqchment element for work
positioni g ond tw)o symmetricqlly placed side attachment elements for work positioning.

Vyobrazení výrobku l Picture of product

Kopírování č.isti tohoto dol':umortuje povoleno se souhlaserrr WIJL]' a's.' NB 1019, v ostravě Radvanicich.
Duplication afÍhis docume t parÍs is Šubjecledla lhc approýal by yyl'jÚ' a's'' N8 l0t9.irlosÍraya Radvaníce, Czech Republic'
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