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WUÚ, a.s.
ostrava ' Radvanice' Pikanská í33717' PsČ 716 07

zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Krá]skÝÍn soudem V ostravě. oddí B. Viožka 315
lČ| 4519338o; DlČ| cz45193380

Zkušebnctví,Ao214'NB1019 certifikace Výrobků certíkace Sl\'lJ' sl\/]BoZP EI'ls lrrspekčnič nnost' strojÍenská Výroba, obchod
Notifikovaná osoba 1019

Natified Bodv 1A19

Gertifikát ES přezkoušení typu
EC type-exa m i n ati on certifi cate

podle paragrafu 4 nařízení Vlády č' 2112003 sb. a podle článku 1o Směrnice Rady 89/686/EHs' ve znění směrnic
Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96i58/ES.

accotdin+ to Article 1 of the Government Order No. 2 I /2aA3 Coll. and according to Article t 0 of the Directit,e
89/686/EEC (PPE) as anended by Dírectiye 93/68/EHS' 93/95/EHS and 96/58 ES'

č./No. : 1 019-281 lQl2012
Výrobce: LANEx a.s.
Manufacturer. Hlučínská 1/96

747 23 BolaÍice
česká republika / czech Republic

Výrobek: sEAMASTER 2 stainless steel Moo74/, typ FULL BoDY HARNEss (kategorie lll/ooP)
Product: SEAMASTER 2 stainless steel M0074/, type FULL BODY HARNESS (category tt|/PPE)

WUÚ, a.s' potvlzuje' že výše uvedený vzorek výrobku splňuje Všechny Základní požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví uvedené v příloze č' 2 nařizení v|ády č' 2112003 Sb' a V příloze ě. ll směrnice Rady 89/686/EHS,
Ve znění směrnic Rady 93/68/EHS' 93/95/EHs a 96/58/ES' které se na něj Vztahují'
Posouzení a zkoušk-y VzolkL předmětného Výlobku prokázaly shodu jeho vlastnosti s harmonizovanými normami:
ČSN EN 358:2001' ČsN EN 36] 2oo3 ČsN EN 813:2oo9 a csru rl sos zoos'
Výs|edky zkoušek a ověření jsou uvedeny v ZávéreÓné zpráVě č' 1o19 01686512012, která je nedílnou součástí
tohoto certifikátu.

značení a náVod na pouŽíVáni byly posUzovány Vjazyce českém.
Platnost certiÍikátu je omezena do 31 . prosince 2o17'

Hereby VVIJÚ, a.s. certýřes, that the sample oJ'prodllct mentíoned abaye ueets the all basic health antl sa/'ety
requirements of Annex 2 of the Covernment Order No. 21/2003 Coll., and of Annex !l the Directive 89/686/EEC
as anended by Dírective 93/68/EHS, 93/95/ELIS and 96/58/ES, which qre relevant'

The qssessmenÍ and leÝting of specinen of lhe pradllct proves coní'oťni|., ,,a|ith haťnanised standards:
CSN EN 358'200l (identical to EN 358']ooo)' Č,sl tty sat:ztla3 |idcntícal ttl EN 36L'2002)' Čsu tN ats:zoog
(identical ta EN 8l3 2aa8) dnd ČsN EN 365:2aa5 ftdentical to EN 365:2a01).

The exaninqtian Ind test resl!lÍs are recorded in Final Report No. 1019-0]6865/20t2 y,hich ís integřa] part ďÍhis
cerliÍicdte'

Murking und instruction Jbr use were asses.sed in Czech yersion.

ya|idiqJ oÍ thi.ý cerl i/řc,te is liniled ta Decenber 3 ] , 2017'
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tng. I omas l.ioraztJ
Zástupce NB 1019/ Deputy Director NB 1019

VVtJU. a's'' v ostra\'č Radvanicich osoba notifikovaná E vropskómu !po]ečenstvi. identifikačn i čjs1o l 0 l 9_ pod]e n ařizeni v lád}
č 2 ]i2003 sb

|'|'l'Ú' d.s ' in oslroýa Rad|anice NaÍilie.! Bod}, (ID Nl' t019)accardingofthe GoI,ernnent order No 212aa3Cott
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Popis výrobku I Description of product
Výrobek ,,SEAN/ASTER 2 stainless steel /r'Voo74l, typ FULL BoDY HARNESS" je sestaven ze stehenních smyček,
z ramenních popruhů' z bederniho pásu a zádové opory' Výrobek je zhotoven V černo-čeTveném provedení'
Stehenní smyčky' ramenní popruhy i bederni pás jsou Vybaveny seřizovatelnými sponami. Výrobek je Vybaven
hrudním připojovacím prvkem k zachycení pádU' předním připojovacím prvkem pro pracovní polohování umístěným
ve středu' dvěma ramenními připojovacími prvky' které jsou V páru určeny pro evakuaci a dvěma postrannimi
připojovacími prvky pro pracovní polohoVání umístěnými souměrně na bederním pásu zachycovacího postroje'

The prcdllcl ''SEÁMA9TER 2 stainless steel /I|0071/, lyp FULL B)DY HARNESS" consists of Íhe shoulcler
und thigh slraps, the belt and the back sttpporÍ. The product ís b]ack red colour' The belt and the shoult/er and
thígh stťtlps are.fitted v,ilh adjustmenÍ buckles víth rottnded edges. The harness iS.Íifted ,,l,ith one 'front fall arrest
attach |ent element, One Íont dll(Ich]nenÍ elenent for work posítioning, lwo shoulder alldchment elements

'for eyacuatian (Llsing in paír) and lwo s! ']netricdl11, placed side attachnent eletnents for work positioning.

Vyobrazení Výrobku l Picture of product

KopÍování části tohoto dokun1cntu ]e povoleno se souhlascm WL]U. a s'. NB l0l9. v Ostravě Radvanjcjch.
Duplication aJlhi.l locunrenl h pdlÍs ls subje'teJ lU lhe at,TrÚ1L)! b1 |'!'LL'ú''\ \Bln]9'ifioslrald ]ladranice' C:ech Repllbtic'

WUU' a.s', Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava - Radvanice, Czech Republic

Tel./Phone: +420 596 252111.268
Fax: +42O 596252147

e majI cov@wuu.cz
http://www.w! u.cz
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