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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 
Výrobce / Producer:     ENYTEX s.r.o., 1. máje 61, 742 45 Fulnek 
                                         IČ/ID: 29443814 
                                         DIČ/VAT: CZ29443814 
 
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce / This declaration of confomity is issued 
under the sole responsibility of the producer. 
 
Předmět prohlášení / Object of the declaration:             Pracovní oděv / Workwear 
 
  OOP model / PPE type: PEPA / NEW PEPA 

EXY1015, EXY1021, EXY1036, EXY1049, EXY1050, 
EXY1051 

EXY1015, EXY1021, EXY1036, EXY1049, EXY1050, 
EXY1051 

kalhoty do pasu / kalhoty s laclem 
bunda 
běžné, zkrácené a prodloužené délky 

waist trousers / bib trousers 
jacket 
common, shortened and extended lengths 

 
Kalhoty / Trousers: osobní ochranný prostředek kategorie I. / Personal protective clothes of Category I. 
 
Předmět prohlášení, popsaný v bodě OOP je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: 
vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle nařízení (EU)2016/425 / The object of the 
declaration described in point PPE is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: conform 
to the basic hygienic and safety requierements in accordance with the Regulation (EU)2016/425. 
 
Harmonizované normy, které byly použity / The relevant harmonised standards used: 
ČSN EN ISO 13688:2014 (EN ISO 13688:2013) 
 
Výrobek je identický s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem samocertifikace provedené na 
základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku 
společnosti ENYTEX s.r.o. dne 1.7.2021 / The product is identical to the personal protective equipment, which 
is the subject of self-certification performed on the basis of technical product documentation and practical 
tests of ergonomic properties of the company ENYTEX s.r.o. on 1.7.2021. 
 
Výrobek je osobním ochranným prostředkem jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou 
být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána / The product is a personal protective device of simple 
construction against minimal risks that can be recognized by the user in a timely and safe manner. 
 
Místo a datum vydání / Place and date of issue: 
Krnov: 18.8.2021 
                                                                                                                            František Machulda 
                                                                                                                            Jednatel / Executive 
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