
CE: Deklaracja zgodności UE 

dla środków ochrony indywidualnej kategorii 11 

Niniejszą deklarację wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta: 

PPOPP 

Ul. Dworcowa 25 

47-100 Strzelce Opolskie 

która oświadcza, że następujący środek ochrony indywidualnej chroniący przed zagrożeniami 

kategorii II: 

Obuwie beżpieczne antyelektrostatyczne,, model 317,306,361, 

niezależnie od numeru partii produkcyjnej, jest zgodny z wymaganiami unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego oraz spełnia mające ząstosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa ujęte w załączniku II Rozporządzenia Parl~mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 

z dnia 9 marca 2016 , r. w sprawie środków . ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 

89/686/EWG i wymagania normy EN ISO 20345:2011 (PN-EN JSO 20345:2012): 

Półbuty model 317,S1, SRC Trzewiki model 306, Sł, SRC 

Trzewiki m.odel 361, Sł, P, SRC 

oraz jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem c~rtyfikatu badania 

typu UE, moduł B, nr IPS-1439-3/2018 wyd. 1 z dh. 2i.os.201s wydanego przez. 

Jednostkę notyfikowaną nr 1439 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny 

ul. Marii S,klodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź 
Sporządzono w: 

1~~ Strzelce Opolskie, 19.08.2022 r. 

Z-ca O~ . DYREKTA 

Kr ysztof' Klimek . Mateu/ gdNarz 

Pełna iąformacja na-temat produktu www,l,)po.P,l 



CE: Deklaracja zgodności UE 

dla środków ochrony indywidualnej kategorii li 

Niniejszą deklarację wydąje się na wyłączną odpowiedzialność producenta: 

PPOPP 

Ul. Dworcowa 25 

47-100 Strzelce Opolskie 

która oświadcza, że następujący środek ochrony indywidualnej chroniący przed zagrożeniami 

kategorii II: 

Obuwie bezpieczne antyelektrostatyczne, model 317,306,361, 

niezależnie od numeru paitii produkcyjnej, jest zgodny z wymaganiami unijnego prawodawstwa 

hannonizacyjnego oraz spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i 

bezpiecze11stwa ujęte w załączniku Il Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 

89/686/EWG i wymagania normy EN ISO 20345:2011 (PN-EN ISO 20345:2012): 

Półbuty model 317,S1, SRC Trzewiki model 306, Sł, SRC 

Trzewiki model 361, Sł, P, SRC 

oraz jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu badania 

typu UE, moduł B, nr IPS-1439-3/2018 wyd. 1 z dn. 22.05.2018 wydanego przez: 

Jednostkę notyfikowaną nr 1439 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź 
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Sporządzono w: 

Z-~ 

K,~ifk.limek 

Strzelce Opolskie, 19.08.2022 r. 
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Pełna informacja na temat produktu www.ppo.pl 


