
EU  PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
1.  Ochranné oděvy-Oděvní součásti proti chladu  typu  Zateplovací vložka I do ochranného oděvu 
  
2. Výrobce: Lubomír Mlček – ASTONA, Přečkovice 90, 687 71 BOJKOVICE. 
 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:   
     Lubomír Mlček – ASTONA. 
 
4.  Ochranné oděvy-Oděvní součásti proti chladnému prostředí  typu Zateplovací vložka I do 
ochranného oděvu se vyrábí ve variantách:   
  
Zateplovací vložka Ia do bundy/pláště – je jednoduché konstrukce, střižena ze dvou předních dílů, 
jednoho zadního dílu, dvou hlavicových rukávů a je lemována šikmým proužkem včetně předních krajů. 
Přední díly jsou spojeny 
zdrhovadlern, pomocí kterého se vložka vpíná do wchového oděvu. Na pravém předním díle 
je našita nakládaná kapsa. Rukávy jsou zakončeny manžetou. Konstrukčně odpovídá požadavkům 
jmenovaných norem; 
 
Zateplovací vložka Ib do kalhot – je jednoduché konstrukce, je střižena ze dvou předních dílů a dvou 
zadních dílů. V pase je stažena pomocí šňůrky v tunýlku. V předním sedovém švu je rozparek. Nohavice 
jsou zakončeny 
manžetou. Oděv se do vrchových kalhot upevňuje pomocí knoflíků v pase. Konstrukčně odpovídá 
požadavkům jmenovaných norem. 
 
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními  
    předpisy Unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425;  
 
6. Navazující příslušné harmonizované normy a jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
- ČSN EN ISO 13688:2014   Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky. 
- ČSN EN 14058:2018 -  Ochranné oděvy – Oděvní součásti  na ochranu proti chladnému prostředí. 
 
Tyto OOP jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné. Byla přijata opatření zajišťující,  že všechny 
výrobky, které jsou uváděny na trh, jsou shodné s technickou dokumentací a splňují  základní požadavky 
na ochranné oděvy proti chladnému prostředí. 
 
7. Oznámený subjekt  č. 1021 TZÚ, s.p., Václavská 237/6, 603 000 Brno, ČR provedl EU přezkoušení 
typu dle Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 a vydal  dne 17.5. 2018 certifikát EU přezkoušení typu  č. 
1021-18-055 s platností do 16.7. 2023 a Závěrečnou zprávu č. 1021/18/152 ze dne 31.5. 2018.  

8. Tento  OOP podléhá postupu posuzování shody s typem,  pod dohledem Oznámeného subjektu  č. 
1021 TZÚ, s.p.,  založeným  na  interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem 
v náhodně zvolených intervalech (modul C2) a je tou částí postupu posuzování  shody, kterou výrobce 
plní povinnosti stanovené v Nařízení  č. 2016/425, přílohy VII  v bodech 2,3, 5.2 a 6 a na svou výhradní 
odpovědnost  zaručuje a prohlašuje, že daný OOP je ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU 
přezkoušení typu a splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.  

Prohlášení o shodě vydáno: v Bojkovicích dne 2. 1.  2019 
 
 
 

                                                                                                            Lubomír Mlček – majitel firmy


