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EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT                                      változat 4 (augusztus 30, 2022) 

 

1. Személyi védőfelszerelés: JokaSafe egyujjas és ötujjas kesztyűk érdes felülettel. 

2. A gyártó neve és címe: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finnország. 

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó bocsátja ki, kizárólagos felelősséggel. 

4. A nyilatkozat tárgya: A képen látható JokaHold ötujjas kesztyű példa egy 

érdes felületű JokaSafe termékre. A termékeket egyaránt gyártjuk egyujjas 

és ötujjas kesztyű kivitelben; műszőrme béléssel is rendelkezhetnek. 

5. A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel az (EU) 2016/425 uniós 

harmonizációs jogszabály II. mellékletének. 

6. Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványokra, amelyek tekintetében 

kijelentjük a megfelelőséget: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 A 

típus, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 374-5:2016. 

7. A Finn Munkaegészségügyi Intézet, 0403. számú bejelentett szervezet, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 

Helsinki, elvégezte az EU-típusvizsgálatot (B modul) és kibocsátotta az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványt 18A0504XHS01 számmal. 

8. A személyi védőfelszerelés a C2 modul megfelelőség-értékelési eljárásának tárgya a SGS 

Fimko Ltd., 0598. számú bejelentett szervezet felügyeletével. 

9. Aláírva a Jokasafe Oy vállalat részéről és képviseletében: 

 

 

Evijärvi, augusztus 30, 2022 

Karoliina Sulkakoski, vezérigazgató 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/c655c5f8-2295-4292-9116-4447e983e03e
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      HUN 
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT                                     változat 4 (augusztus 30, 2022) 

 

1. Személyi védőfelszerelés: JokaSafe egyujjas és ötujjas kesztyűk sima felülettel. 

2. A gyártó neve és címe: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finnország. 

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó bocsátja ki, kizárólagos felelősséggel. 

4. A nyilatkozat tárgya: A képen látható JokaOiler egyujjas kesztyű példa egy 

sima felületű JokaSafe termékre. A termékeket egyaránt gyártjuk egyujjas és 

ötujjas kesztyű kivitelben; műszőrme béléssel is rendelkezhetnek.  

5. A nyilatkozat fent leírt tárgya megfelel az (EU) 2016/425 uniós harmonizációs 

jogszabály II. mellékletének. 

6. Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványokra, amelyek tekintetében 

kijelentjük a megfelelőséget: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 A 

típus, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 374-5:2016. 

7. A Finn Munkaegészségügyi Intézet, 0403. számú bejelentett szervezet, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 

Helsinki, elvégezte az EU-típusvizsgálatot (B modul) és kibocsátotta az EU-típusvizsgálati 

tanúsítványt 18A0356MXS01 számmal. 

8. A személyi védőfelszerelés a C2 modul megfelelőség-értékelési eljárásának tárgya a SGS 

Fimko Ltd., 0598. számú bejelentett szervezet felügyeletével. 

9. Aláírva a Jokasafe Oy vállalat részéről és képviseletében: 

 
 

Evijärvi, augusztus 30, 2022 

Karoliina Sulkakoski, vezérigazgató 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/c655c5f8-2295-4292-9116-4447e983e03e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/c655c5f8-2295-4292-9116-4447e983e03e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2022-09-06T07:09:03+0000
	Visma Solutions Oy 29bc622b5dcc16d1f4021ef3e0e07395b035d41c




