
               
 
 

               
 

     SLO 
IZJAVA O SKLADNOSTI ES            različica 2 (30. avgust 2022) 
 
1. Osebna zaščitna oprema: Rokavice in palčniki JokaSafe z granulirano površino 

2. Naziv in naslov proizvajalca: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finska 

3. Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca 

4. Predmet izjave: Rokavica JokaHold na sliki predstavlja primer izdelka 

JokaSafe z granulirano površino. Izdelki so izdelani tako v obliki rokavic 

kot palčnikov ter so lahko podloženi z umetnim krznom. 

5. Namen zgoraj opisane deklaracije je v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) 

2016/425 usklajevalne zakonodaje Unije 

6. Sklicevanje na ustrezne usklajene standarde, na podlagi katerih je 

prijavljena skladnost: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, tip A, 

EN 388:2016, EN 511:2006 in EN ISO 374-5:2016 

7. Finski inštitut za poklicno zdravje (FIOH), priglašeni organ št. 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 

Helsinki, je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal certifikat o EU-pregledu tipa št. 18A0504XHS01 

8. Osebna zaščitna oprema je predmet postopka ugotavljanja skladnosti za modul C2 pod 

nadzorom SGS Fimko Ltd. priglašenega organa št. 0598 

9. Podpisano za in v imenu podjetja Jokasafe Oy: 

 
 

Evijärvi, 30. avgust 2022 

Karoliina Sulkakoski, generalna direktorica 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/535b5639-f17e-49e0-a0c2-b1f6edf9c71a
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          SLO 
IZJAVA O SKLADNOSTI ES                                                                                        različica 2 (30. avgust 2022) 

 
1. Osebna zaščitna oprema: Rokavice in palčniki JokaSafe z gladko površino 

2. Naziv in naslov proizvajalca: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finska 

3. Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca 

4. Predmet izjave: Rokavica JokaOiler na sliki predstavlja primer izdelka 

JokaSafe z gladko površino. Izdelki so izdelani tako v obliki rokavic kot 

palčnikov ter so lahko podloženi z umetnim krznom  

5. Namen zgoraj opisane deklaracije je v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) 

2016/425 usklajevalne zakonodaje Unije 

6. Sklicevanje na ustrezne usklajene standarde, na podlagi katerih je 

prijavljena skladnost: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, tip A, 

EN 388:2016, EN 511:2006 in EN ISO 374-5:2016 

7. Finski inštitut za poklicno zdravje (FIOH), priglašeni organ št. 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 

Helsinki, je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal certifikat o EU-pregledu tipa št. 

18A0356MXS01 

8. Osebna zaščitna oprema je predmet postopka ugotavljanja skladnosti za modul C2 pod 

nadzorom SGS Fimko Ltd., priglašenega organa št. 0598 

9. Podpisano za in v imenu podjetja Jokasafe Oy: 

 
 

Evijärvi, 30. avgust 2022 

Karoliina Sulkakoski, generalna direktorica 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/535b5639-f17e-49e0-a0c2-b1f6edf9c71a
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