
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Obuv FITCLOG LADY vel. 36-42

Výrobce: 
LMG Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, Polsko

Popis: 
lehké a pohodlné nazouváky,
voděodolné, pružné, patní pásek s možnos� složení na nárt,
otvory pro cirkulaci vzduchu,
anatomicky tvarovaná, an�bakteriální, vyjimatelná vložka,
pro�skluzová podrážka, vyvýšená pata.
Materiál: EVA kopolymer, guma (podrážka).

Tato obuv je osobní ochranný prostředek kategorie II 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425,
a splňuje požadavky normy: EN ISO 20347:2012.

Použi�:
Celoroční obuv navržena pro práci ve vnitřních prostorách
především v prostředí, kde hrozí uklouznu�
na mokrém nebo mastném povrchu.
Ideální pro použi� ve zdravotnických a stravovacích
zařízeních, laboratořích, hotelech a dalších. 
Podešev velmi dobře absorbuje energie 
v oblas� paty. Ochranná konstrukce dvouvrstvé podrážky  
a vložky s pevnou strukturou působí jako tlumící vrstva při 
větší zátěži, zakopnu�, nárazu apod. a chrání chodidlo a také páteř.
Speciální struktura minimalizuje tlak na chodidlo 
a obuv je tak pohodlná i při dlouhém stání nebo chození. 
Při správném způsobu nášlapu eliminuje riziko uklouznu�.
 

Skladování, přeprava, likvidace: 
Obuv skladujte na suchém a větraném místě, 
mimo přímý zdroj slunečního světla, 
při teplotě 5 -30°C a rela�vní vlhkos�  50 -70%. 
Krabice nebo kartony s obuví ukládejte na palety nebo do regálů. 
Minimální vzdálenost od tepelných zdrojů má být 1 m.
Doba skladovatelnos� nemá přesáhnout 36 měsíců od data výroby.
Obuv přepravujte v původním balení. 
Obuv nevhodnou k používání likvidujte dle zákona o odpadech.

Upozornění ! 
Obuv pečlivě zkontrolujte před  každým použi�m 
a nepoužívejte ji, pokud se objeví nějaké známky poškození, 
které by mohly vést ke změnám bezpečnostních vlastnos�.
Nepřistupujte při vyzouvání patu, dochází tak 
k nadměrnému namáhání materiálu.

Laboratorní testy prokázali, že vložka neobsahuje aroma�cké aminy,
formaldehyd ani diamethyl fumarát.

Distributor do ČR: PRA-P-OR s.r.o., 

                                         Orlovská 343/148, 
                                         713 00 Ostrava Heřmanice
                                          www.pra-p-or.cz        

Název výrobku: 

Kód:  36-422390  (35103)  - bílé
          2391  (35104) - černé36-42
          239010 (35105)  - tyrkysové
          239000 (35106)  - růžové

FITCLOG POWER vel. 39-47/48
Kód:  2392  (35101)  - bílé19-27
           2392  (35102)  - černé 39-47

Značení:
Na podrážce je : CE ISO 20347:2012 OB SRC E
- velikost a název typu obuvi.

CE značka  - obuv je ve shodě s nařízením (EU) 2016/425
ISO 20347:2012 - mezinárodní norma pro pracovní obuv
OB - obuv splňuje základní požadavky 
SRC - odolnost pro� uklouznu� na keramické podlahové dlaždici 
  s roztokem lauryl sulfátu sodného a ocelové podlaze s glycerinem
E - absorpce energie v oblas� paty

Návod na údržbu: 
Obuv lze umýt teplou vodou (až do teploty 40°C)
a jemnými čis�cími prostředky
(mýdlovým roztokem nebo tekutým pracím prostředkem).
Sušte při pokojové teplotě. 
K čištění nesmí být použity ostré předměty  
a organická činidla (benzín, toluen,..) 
a obuv nesmí být sušena na přímém slunci.

Životnost:
Je výrobcem stanovena na 36 měsíců, záleží však na podmínkách 
(teplota, vlhkost, typ povrchu, styk s chemickými látkami,...)
a různém stupni používání.
Poškozenou vnitřní vložku lze vyměnit.

Balení: 
V krabici po párech, 6 krabic v kartonu (stejné barvy a velikos�). 

EU prohlášení o shodě 

bylo vydáno no�fikovanou osobou č. 1439 (Ins�tute of Leather Industry - Cer�fica�on Center, ul. Zgierska 73, 91-462 Lodź) 
a je k dispozici na h�p://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni


