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Autorizovaná osoba č. 224

lnstitut přo testovánía certifikaci, a. s., zlín, Česká republika
Notifikovaná osoba č. 1023 pro směrnici 89/686/EHs týkajicí se požadavků na ooP

WwW.ilczlin.cz

Certifikát ES přezkoušení typu
č. 13 0364 T/NB

vydaný VsouladU s Nařizením Vlády ÓR č, 21l2oo3 sb,, které transponLl]e Směrnci 89/686/EHS,
pro osobníochíanný plosiředek kategoíie ll

Zásahové rukavice pro hasiče
Modely: sydney a caroline

Výrobce]
HoLlK lnternational s. r. o.
za Dvolem 6'12
763 'l4 zlin 12
Česká republika
D|c: cz25322214

Tento certifkát potvlzu]e že uvedený osobni ochranný prostředek spňu]e základni požadavky na
bezpečnost a ochranu zdlaví konkretzované V harmon z_ovaných technických normách
c_sN EN 420:2004+A1:2010 (EN 420:2003+A1:2009), csN EN 388:2004 (EN 388:2003),
csN EN 659:2004+A1:2008 (EN 659:2003+A1 :2008)
by| vyroben V souladu svýrobcenr dodaným souborem technické dokur.enlace a může být použii zcela
bezpečně pro svůj zanrýš ený účel Deta] ni pop sy Výíobku výs edky přezkoumání před ožené dokumeniace a
provedených zko!šek Včelně jei ch Vyhodnocení isou uvedeny V záVěíečném proioko U Tc č
723300935/04/2013, kleni ]e nedí]nou součásti toholo certiíkátu,

Podnínky použjtí Ceftifikátu a souvisejíci jnfomace:
1 vztahuje se pouze k modelu aoP kategalíe l1l padrobenému výše uvedeným zkouškám
2 Nenaznačuje žádným způsobem provedení doh]edu nebo kantroly výraby aoP Natifikavanau osobou.
3 Povjnnastí výrabce je zabezpečn shodu všech vyráběných oaP danéha modelu stypem schváleným

prastřeclnictvim tohoto certifjkátu a zabezpečit u Notifikované asaby kantrolu bud Es systénen řízeni
jakostivýrobku nebo systénen zajištění Es jakastivýroby pfastřednictvím dahledu1. Výrabce je povinen informovat Natiflkavanau osobu o Všech nadifikacích schválenéha madelu a
pravidelně se infamoval zda vdůsledku technickéha pakroku nedoš]o ke změně narem a postupů
plováděných natiflkavanou asabou. která ý nezbytném případé změny schýá]í daclatkem kpŮvodnímu
cenlfikátu

5. výrabce je povjnen umist'ovat na každý aoP schválenéha typu aznačení shady CE doplněné o čís]o
Natifikované osaby podle vzaru
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RNDr. Radomir Čevelík
předslav te Not jikované osoby č 1023


