
Překlad originálu 

CE: EC Prohlášení o shodě: 

Výrobce: Boss M Moda Kofeksiyon Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. 

Popis OPP: Overal z netkané textílie s bílou laminací 

Certifikační autorita: Asociacion de Ivestiqacjon de la Industria Textl ( AITEX | Plaza Emili o Sala, 1. 

Alcony (Alicante). Te: +34 96 554 22 00 – e-mail: info@aitex.es – web: www.aitex.es 

Kód certifikační autority: CE 0161 

Boss M Moda Kofeksiyon Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. Prohlašuje, že tento výrobek splňuje níže 

uvedené směrnice. 

Identifikace produktu OPP, ke kterému je vystaveno toto prohlášení: DZ Coverall 

Ochranný oděv 

Označení: Jednorázový protichemický ochranný oblek z netkané textilie s kapucí 

Barva: Bílá 

Velikosti: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL 

Parametry: Mikroporézní laminovaný overal z netkané textilie s kapucí s elastickým zakončením. 

Uzavírání formou zipu pod ochranným límcem s lepící páskou. Elastický v pasu, na konci rukávů, 

nohavic i kapuce. 

Toto prohlášení je vystaveno na základě povinností výrobce. 

Předmět prohlášení uvedený výše v tomto prohlášení je ve shodě je ve shodě s ustanoveními 

jednotné Směrnice 89/686/EEC pro ochranné pracovní prostředky, ochranné oděvy dle normy EN ISO 

13688:2013, obsahující všechny základní zdravotní a bezpečnostní požadavky v ni uvedené a splňuje 

požadavky norem: 

EN 13034:2005/A1:2009 Typ 6 Ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu 
proti kapalným chemikáliím 
EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Typ 5 Ochranné oděvy proti chemikáliím, poskytující ochranu celého 
těla proti poletavým pevným částicím 
EN 14126:2003 Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům Typ 5B a Typ 6B 

AITEX, certifikační autorita č. 0161 zajistila certifikaci produktu podle směrnice EU 2016/425 

Evropského Parlamentu a koncilu z 09.04.2016, ve kterých jsou obsaženy základní požadavky, které 

musí ochranné pracovní pomůcky (OPP) splňovat. 

Certifikát číslo: 20/2625/00/0161 

OPP kategorie 3 mohou být používány pouze v souladu s jednou z procedur o posouzení shody podle 

modulu C2 nebo modulu D, jak je uvedeno v článku 19 odstavce c) směrnice (EU) 2016/425. 

Asociación de Investigación de la Industria Textel (AITEX) 

Plaza Emilio Sala, 1. Alcoy (Alicante). 

Tel: +34 96 554 22 00 – e-mail: info@aitex.es – web www.aitex.es 

Autorizoval a schválil  10.12.2020  Manažer výroby Mustafa Altunoluk 
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