EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
1. Ochranné oděvy proti dešti a chladnému prostředí typu: ODEČÍTAČ V.
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. Oděvy typu ODEČÍTAČ V. se vyrábí ve variantách:
Bunda ODEČÍTAČ V – je jednoduché konstrukce tvořena dvěma předními díly a jedním zadním dílem.
Bunda má kapuci všitou ve stojatém límci. Zapíná se na zdrhovadlo kryté lištou. V pase s pruženkou k
regulaci obvodu. Vypodšívkovaná filetovým úpletem. Bunda se nosí samostatně nebo s fleecovou či
softshelovou samostatně nositelnou bundou nebo v sestavě s vpínací vložkou LEONA.
Kalhoty celoroční ODEČÍTAČ V – jsou jednoduché konstrukce s pásovým límcem a rozparkem, ve
spodní části s 1 RP. Jsou se dvěma klínovými kapsami v PD, dvěma vnitřními kapsami v ZD a 2
měchovými kapsami ve stehenní části nohavic. Vypodšívkované filetovým úpletem.
Fleecová bunda ODEČÍTAČ V – je tvořena 2 předními díly s členícími jinobarevnými bočními díly,
jedním zadním dílem s jinobarevnými bočními díly. Má vsazené trojdílné hlavicové rukávy barevně
členěné. Zapíná se na zdrhovadlo až do stojatého límce. V bocích se 2 kapsami na zdrhovadlo.
Nositelná samostatně i jako vložka do Bundy ODEČÍTAČ V.
Softshellová bunda ODEČÍTAČ V - je tvořena 2 předními díly s členícími jinobarevnými bočními díly a
pravého sedla a jedním zadním dílem s jinobarevnými bočními díly. Bunda se zapíná na zdrhovadlo až
do stojatého límce. Má vsazené trojdílné hlavicové rukávy, barevně členěné, odepínací na zdrhovadlo.
V bocích se 2 kapsami na zdrhovadlo. Nositelná samostatně, jako vložka do Bundy ODEČÍTAČ V a s
odepnutými rukávy jako vesta.

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 13688:2013 Ochranné oděvy. Všeobecné požadavky
- ČSN EN 343:2020 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti
- ČSN 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 nepromokavé oděvy s ochranou proti chladu.
7. Oznámený subjekt č. 1021 TZÚ, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno, ČR provedl EU přezkoušení
typu dle směrnice a vydal dne 31.12.2020 certifikát EU přezkoušení typu č. 1021-20-110
s platností do 30.12.2025, Závěrečnou zprávu č. 1021/20/351, ze dne 31.12.2020. Tento
certifikát slouží jako podklad pro vydání EU prohlášení o shodě.
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 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

