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AMBALAJ 1 Cutie colectiva/6 perechi

LATIME CALAPOD 11 Mondopoint

GREUTATE 1.240 g/pair (size 42)

AMBALAJ 1 Cutie individuala /1 pereche

INALTIME 130 mm

STANDARD EN ISO 20345:2011 S1P SRC

MARIMI 36-48

ANTIPERFORATIE Otel inoxidabil

LIMBA Tip burduf

INCHIDERE Insiretare rapida cu capse metalice

BOMBEU Otel inoxidabil, rezistent la soc 200J si compresiune

TALPA
Injectata din poliuretan dubla densitate, antistatica, antiderapanta, rezistenta 
la abraziune si hidrocarburi, cu protectie in zona anterioara

TIP TALPA Work

FETE Piele pigmentata de bovina, cu ornament reflectorizant

CAPTUSEALA Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigura aerisirea piciorului

ACOPERIS BRANT
Tesut pe suport poliuretanic, forma anatomica, prevazut cu perforatii, 

detasabil, antistatic

FISA TEHNICA

Incaltaminte de protectie S1P SRC

Articol PADES S1P SRC

TIP Bocanci
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CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
 
 

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru 

calitatea produselor livrate se atestă că produsul : 

 
Încălțăminte de protecție, model  Pades  S1P SRC 

 
îndeplineşte parametrii de calitate conform Certificatului de examinare UE 

de tip Nr. 3403/EIP/09.07.2018 eliberat de organismul notificat nr. N°2756 

I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont”, B-dul Ghencea nr. 35 А, Sector 6, Bucuresti, 

Romania 

Prin prezenta confirmăm perioada de garanţie de 6  luni în utilizare și 12 

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 ; 

 Declaraţie de Conformitate EC; 
 

 



 

 

 

 

 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE 
Nr.„„. 

 

 
Firma producătoare : RHINO WORK  S.R.L. 

cu sediul în 

Calea Moldovei nr. 45, Bacău, jud. Bacău, cod poştal 600352, România, Tel: 0234-576953, 
Fax: 0234-576953, e-mail: marketing@sirsafety .ro; înregistrată la Camera de Comerţ cu 

nr. J04/188/2006; C.U.1.:RO 18360762 

 
Declarăm pe proprie răspundere că produsele noi furnizate din modelul de EIP: 

 

încălţăminte de securitate din piele, antistatică, cu inserţie antiperforaţie şitalpă antiderapantă 

rezistentă la hidrocarburi, tip S1 P SRC, Modele CINDREL UK, CALORIS, PODEANU UK şi 
PADES UK • lotul codificat „.....„.... 1 FIP fabricate î n anul ..... indicat prin marcarea permanentă 

 
sunt în conformitate cu: 

prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 corespunzătoare categoriei li de EIP şi 

domeniuluide utilizare indicat în fişa de instrucţiuni şi informaţii 
standardul armonizat: 

SR EN ISO 20345 :2012 (EN ISO 20345:2011) - categorie şi simboluri de marcare a 
protecţiei asigurate 81 P SRC, 

 
Produsele livrate sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin "examinare UE de tip" 
(Modulul B) prevăzute la anexa V din Regulamentul (UE) 2016/425,pentru care s-a emis Certificatul de 

examinare UE de tip Nr. 2723/EIP/R1/09.07.2018 de către organismul de certificare notificat din: 
INCDPM Bucureşti 

8-dul Ghencea nr. 35 A 

Sector 6, Bucureşti, România 

(NB 2756) 
 

 
Locu  şi   data eliberării: ......„ 

 
 

Administrator, 
Cojocaru Constantin 
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