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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE 

1. ŚOI (numer produktu, typu, partii lub numer seryjny): 

EIP (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie): 

MOST JAGUAR 

2. Imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego 

przedstawiciela: 

Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia: 

 

RYWAL – RHC Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4 04-464 Warszawa 

3. Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta: 

Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului. 

 

RYWAL – RHC Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4 04-464 Warszawa 

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja ŚOI umożliwiająca identyfikowalność; można dołączyć wystarczająco wyraźną 
kolorową ilustrację, w przypadku gdy jest to niezbędne do identyfikacji ŚOI): 

Obiectul declarației (identificarea EIP permițând trasabilitatea; dacă este necesar pentru identificarea EIP, poate fi 

inclusă o imagine colorată suficient de clară): 

Rękawice ochronne, pięciopalcowe, skórzane dla spawacza MOST JAGUAR 

Mănuși de protecție din piele cu cinci degete pentru sudor MOST JAGUAR 

5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego: … 

Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii: … 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425  

z dnia 9 marca 2016r. 

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL 

CONSILIULUI din 9 martie 2016. 

6. Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych 

specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: 

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații 

tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea. 

• EN 388:2016, 

• EN 407:2004, 

• EN 420:2003 + A1:2009, 

• EN 12477:2001 + A1:2005. 

7. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana … (nazwa, numer) … przeprowadziła badanie typu UE 

(moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE … (odesłanie do tego certyfikatu). 

După caz, organismul notificat … (denumire, număr)… a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a eliberat 

certificatul de examinare UE de tip… (trimitere la certificatul respectiv). 

ITS Testing Services (UK) Ltd. (jednostka notyfikowana nr 0362) 

Nr certyfikatu / Număr de certificat.: LECFIO0376141 

Data wydania certyfikatu / Data emiterii certificatului: 30.05.2019r.  

Data ważności certyfikatu / Data expirării certificatului: 29.05.2024r. 
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8. W stosownych przypadkach ŚOI podlegają procedurze oceny zgodności … (albo zgodności z typem w oparciu 

o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (moduł C 2), albo 

zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)) … pod nadzorem jednostki 

notyfikującej … (nazwa, numer). 

După caz, EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității … [fie conformitatea de tip bazată pe controlul 

intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii (modulul C2), fie conformitatea

de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D)] … sub supravegherea organismului 

notificat … (denumire, număr). 

 

NIE DOTYCZY 

 NU SE APLICĂ 

9. Informacje dodatkowe: 

Informații suplimentare: 

 

NIE DOTYCZY 

 NU SE APLICĂ 

 

Podpisano w imieniu: RYWAL – RHC Sp. z o.o. 

Semnat pentru și în numele: 

 

(miejsce i data wydania):     Warszawa, 2022.10.13 

(locul și data eliberării): 

 

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis):  Jacek Borowiec (Dyrektor Produktu / Director de produs) 

(numele, funcția) (semnătura):  

 


