Deklaracja zgodności WE 1/2021
Upoważniony przedstawiciel producenta mający siedzibę we Wspólnocie Europejskiej oraz producent:
Tegro Polska – Dystrybucja
ul. Zwycięstwa 245/17
81-540 Gdynia
Polska
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:
Rękawice II kategorii, chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi marki TK
Budgie
do którego odnosi się niniejsza deklaracja, został poddany ocenie przez jednostkę notyfikowaną i jest zgodny
z następującą normą (ami) lub innym dokumentem (ami) normatywnymi:
Opisany wyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
• Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań EN 420:2003+A1:2009
• Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi EN 388:2016
• Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi ( gorąco i/lub ogień ) EN 407:2004
Jednostka notyfikowana MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia, Nr 2474
przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE OZO263-CPT006/19

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces wytwarzania i jego monitorowanie zapewniały
zgodność wytworzonych ŚOI z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i z mającymi zastosowanie
wymaganiami niniejszego rozporządzenia ( moduł C 2).

Gdynia 09.04.2021
……………………………………………..
(miejsce i data wystawienia)

Adam Dobrzyński
……..……………………………
(nazwisko i podpis)

EU DECLARATION OF CONFORMITY 1/2021
Authorized representative of the producer established in the European Community:
Tegro Polska – Dystrybucja
ul. Zwycięstwa 245/17
81-540 Gdynia
Polska
We declare with full responsibility that the product:
Object of the declaration: protective gloves against mechanical risks TK label
Budgie
to which this declaration relates, has been assessed by a notified body and complies with the following
standard (s) or other normative document (s):
The object of this declaration described above is in line with the relevant requirements of Union harmonization
legislation:
•
•

Protective gloves – standard requirements EN 420:2003+A1:2009
• Protective gloves against mechanical risks EN 388:2016
Gloves protecting against thermal risks (hot and / or fire) EN 407:2004

Notification body MIRTA-KONTROL d.o.o. Gradiška 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatia, No 2474 performed the
EU type-examination (Module B) and issued EU type-examination certificate UE OZO263-CPT006/19.
The manufacturer shall take all measures necessary so that the manufacturing process and its monitoring
ensure conformity of the produced PPE with the type described in the EU-type examination certificate and with
the applicable requirements of this Regulation (module C 2).

Gdynia 09.04.2021
……………………………………………..
(place and date of issuing)

Adam Dobrzyński
……..……………………………
(name and surname and sign)

