
 
EU   P R O H L Á Š E N Í   O   S H O D Ě 

                

OOP – vzor: S 63635  S3 – NON METALIC 
  osobní ochranný  pracovní prostředek kategorie II      
                      bezpečnostní  obuv usňová  poloholeňová,  tvar C 
                      
Výrobce:     Prabos plus a.s. 
        Komenského  9 
        763 21  Slavičín 
        Česká republika 
        DIČ:CZ 26272857  

prohlašuje na vlastní odpovědnost, 

že výrobek s účelem použítí: 
osobní ochranný  pracovní prostředek, jehož základní funkcí je ochrana nohou před 
poraněními, která mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je 
určena. Obuv  splňuje požadavek na  ČSN EN ISO 20345 na protiskluzné vlastnosti SRC. 
Prověřovaná obuv je opatřena tužinkami na ochranu prstů a zapezpečuje ochranu proti 
nárazu při dopadu energií 200J a proti stlačení při tlakové síle 15 kN. Obuv splňuje 
dodatečné požadavky na zpevněnou patní část, obuv je odolná proti průniku vody, dezén 
podešve, antistatické vlastnosti, absorpci energie v oblasti paty, odolnost proti propíchnutí,  
odolnost podešve proti palivovým olejům ,odolnost spodku proti chladu. Spodkové 
provedení obuvi je odolné proti průrazu elektrickým  proudem až do napětí 10kV v suchém 
prostředí- dle Zkušebního protokolu ze podle ČSN EN 50321. Elektricky izolační obuv pro 
práci v instalacích nízkého napětí, článku  6.3, Elektrické zkoušky. Obuv je vyrobena v 
provedení NON METALIC – na svršku ani spodku obuvi nejsou použity žádné kovové prvky. 

- je ve shodě 
s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a o zrušení  
směrnice  Rady 89/686/EHS a je  v souladu s požadavky  ČSN EN ISO 20345 SB E CI WR 
P SRC. 

- je identický  
s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem Certifikátu ES přezkoušení typu 
č.100326 T/NB ze dne 14.4.2010 , Závěrečného protokolu č.j. 723300626/2010 a 
Závěrečného protokolu č.j. 723301393/01/2017 ze dne 20.1.2017  vydaného oznámeným 
subjektem - Institut pro testování a certifikaci a.s.,  NB 1023  pověřeným k činnostem při 
posouzení shody  podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, se sídlem 
ve Zlíně a Zkušebního protokolu-Elektricky izolační obuv ze dne 16.5.2007. 

- je předmětem  
postupu posuzování shody  stanoveného dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/425, EU zkoušky typu modul B, pod dohledem oznámeného subjektu  NB 1023 - 
ITC,a.s., Zlín, Česká republika.  
    
Ve  Slavičíně  18.9.2019                        
Měřičková Marie  
ved.úseku jakosti  


