EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
1. Výstražný oděv s vysokou viditelností – Mikina ZZS BA
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. Mikina ZZS BA slouží jako vrchový oděv určený pro extrémní namáháním a do prostředí se sníženou
viditelností. Mikina s odepínacími rukávy je vyrobena z tm. modrého materiálu v kombinaci s vysoce
viditelným fluorescenčně červeným materiálem.
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:
- EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky.
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností. Zkušební metody a požadavky
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 výstražné oděvy. Třídy výstražnosti viz Návod na údržbu.
7. Oznámený subjekt NO 1296/ NB 1296 VÚTCH – CHEMITEX, spol. s r. o., Rubníky 954, 011 68 Žilina,
SK, provedl EU přezkoušení typu dle Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 a vydal dne 9.1.2020 certifikát
EU přezkoušení typu č. 00077/119/1/2019 s platností do 17. 12. 2024 a Závěrečnou zprávu č.
00077/119/1/2019 ze dne 18. 12. 2019.
8. Tento OOP podléhá postupu posuzování shody s typem, pod dohledem Oznámeného subjektu č. NO
1296/ NB 1296, založeným na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem
v náhodně zvolených intervalech (modul B) a je tou částí postupu posuzování shody, kterou výrobce plní
povinnosti stanovené v Nařízení č. 2016/425, přílohy V. 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 22.6. 2022

Lubomír Mlček – majitel firmy

