
              
 
 

                

 

          POL 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE                    wersja 3 (30. sierpnia 2022) 

 
1. Środki ochrony indywidualnej: Rękawice i mitenki ochronne JokaSafe z granulowaną powierzchnią 

2. Nazwa i adres producenta: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finlandia 

3. Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

4. Przedmiot deklaracji: Rękawica JokaHold przedstawiona na zdjęciu stanowi przykład produktu JokaSafe 

z granulowaną powierzchnią. Produkty są wytwarzane zarówno jako rękawice, jak i mitenki i mogą 

również być podszyte sztucznym futrem. 

5. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z Załącznikiem II do 

Rozporządzenia (UE) 2016/425 prawodawstwa harmonizującego Unii. 

6. Odniesienia do zastosowanych właściwych norm zharmonizowanych, w 

stosunku do których deklarowana jest zgodność: EN 420:2003+A1:2009, EN 

ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:2016, EN 511:2006 oraz EN ISO 374-5:2016. 

7. Finnish Institute of Occupational Health (Fiński Instytut BHP), jednostka 

notyfikowana nr 0403, z siedzibą pod adresem: Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, przeprowadził 

badanie zgodnie z wytycznymi UE (moduł B) i wydał certyfikat badania nr 18A0504XHS01. 

8. Sprzęt ochrony osobistej podlega procedurze oceny zgodności w zakresie modułu C2 pod nadzorem 

SGS Fimko Ltd. będącego jednostką notyfikowaną nr. 0598. 

9. Podpisano w imieniu i na rzecz spółki Jokasafe Oy: 

 
 

Evijärvi, 30. sierpnia 2022 

Karoliina Sulkakoski, dyrektor zarządzający 

https://sign.visma.net/fi/document-check/24c6063f-080a-4661-af4f-631f2ef34444
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           POL 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE                                                                                 wersja 4 (30. sierpnia 2022) 

 
1. Środki ochrony indywidualnej: Rękawice i mitenki ochronne JokaSafe z gładką powierzchnią. 

2. Nazwa i adres producenta: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finlandia. 

3. Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

4. Przedmiot deklaracji: Rękawica JokaOiler przedstawiona na zdjęciu stanowi 

przykład produktu JokaSafe z gładką powierzchnią. Produkty są wytwarzane 

zarówno jako rękawice, jak i mitenki i mogą również być podszyte 

sztucznym futrem.  

5. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z Załącznikiem II do 

Rozporządzenia (UE) 2016/425 prawodawstwa harmonizującego Unii. 

6. Odniesienia do zastosowanych właściwych norm zharmonizowanych, w 

stosunku do których deklarowana jest zgodność: EN 420:2003+A1:2009, EN 

ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388:2016, EN 511:2006 oraz EN ISO 374-5:2016. 

7. Finnish Institute of Occupational Health (Fiński Instytut BHP), jednostka notyfikowana nr 0403, z 

siedzibą pod adresem: Topeliuksenkatu 41 B, 00250 Helsinki, przeprowadził badanie zgodnie z 

wytycznymi UE (moduł B) i wydał certyfikat badania nr 18A0356MXS01. 

8. Sprzęt ochrony osobistej podlega procedurze oceny zgodności w zakresie modułu C2 pod 

nadzorem SGS Fimko Ltd., będącego jednostką notyfikowaną nr 0598. 

9. Podpisano w imieniu i na rzecz spółki Jokasafe Oy: 

 

Evijärvi, 30. sierpnia 2022 

Karoliina Sulkakoski, dyrektor zarządzający 

https://sign.visma.net/fi/document-check/24c6063f-080a-4661-af4f-631f2ef34444
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