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FIȘĂ TEHNICĂ 
 ECHIPAMENT DE LUCRU – CĂCIULĂ DE IARNĂ – EDWIN 

 

 

  
Echipament de lucru. 
Cod comandă :     H6052  

Material :              100%Acril 

Căptușeală :          Fleece 

Mărimi :                 Universală 

 

 Căciulă de iarnă. 

 Culoare : gri melange 
Număr de bucăți în cutie :      144 buc. 

Greutate cutie :                         13,3 kg. 

Durata medie de viață nu este normata și este influențată de condițiile de utilizare, întreținere și 
depozitare. Produsul nu conține substanțe care să afecteze în mod negativ igiena sau sănătatea 
utilizatorului. Totuși, pot aparea iritații ale pielii în cazul persoanelor sensibile. În acest caz, se recomandă 
încetarea utilizării echipamentului. 

Instrucțiuni de depozitare și transport : 

 Când îmbrăcămintea de lucru nu este folosită, aceasta trebuie depozitată într-un loc uscat și bine 
ventilat, ferit de razele directe ale soarelui. 

 Produsul se transportă în ambalajul original. 

 Protejați îmbrăcămintea de umiditate și temperaturi extreme. 
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CERTIFICAT   DE   CALITATE  ŞI  GARANŢIE 

  

  

 În  conformitate cu  prevederile legale privind  răspunderea pentru calitatea produselor 

livrate se atestă că produsul :  

Echipament de lucru – căciulă de iarnă, model : EDWIN (cod produs : H6052), 

 îndeplineşte  parametrii de calitate conform prevederilor legale și a parametrilor din specificația 

producătorului. 

 Prin  prezenta   confirmăm perioada de garanţie de 24 luni în depozitare de la data recepţiei 

efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare, transport şi depozitare.  

Prezentul  certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat 

şi se încadrează în parametrii de calitate prevăzuţi. 

La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente: 

-  Certificat de Calitate şi Garanţie ; 

-  Fișă tehnică produs 

 

    ADMINISTRATOR 

                ALIN  CUEŞDEANU 
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D E C L A R AŢ I E     D E   C O N F O R M I T A T E 

 

Producătorul ARDON SAFETY s.r.o. stabilit în Tržní ulice 1, 750 02 Přerov I – Město, Czech Republic, 

prin reprezentantul său autorizat  S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.  stabilit în Tg.  Mureş , B-dul 22 

Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,Et.1, Biroul 2,  Jud. Mureş, tel. / fax  0265 – 210.645, prin 

reprezentanţii săi autorizaţi declarăm pe proprie răspundere că echipamentul de lucru, nou descris 

mai jos :  

Echipament de lucru – căciulă de iarnă 

model : EDWIN 

(cod produs : H6052) 

la care face referire această declaraţie nu este un echipament individual de protecție. Din această 

cauză el nu face obiectul unei certificări și nu poate fi marcat CE. 

 

 

    ADMINISTRATOR 
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