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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK, 
STRIPE COMFORT CLICK LIghT
Kūno saugos / gelbėjimo diržas

Trumpas aprašymas

Naudojimas pagal paskirTį

STRI PE COMFORT seri jos saugos diržas  
naudojamas tik apsaugoti asmenis 
• n u o  n u k r i t i m o  p avo j i n g o s e  zo n o s e , 

pavyzdžiui, nuo kopėčių, pastolių, stogų, 
platformų

• pavojingose zonose kylant arba leidžiantis
• Naudoti tinkama temperatūra: nuo -20 °C iki 

+80 °C
• STRIPE COMFORT CLICK (VA):

tinkamas naudoti jūros vandens zonose ar 
pan.

• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alu):
netinka naudoti sprogiose zonose!

Rekomenduojama jungiamoji medžiaga
• Kritimo stabdytuvas pagal EN 353-2 arba  

EN 353-1
• Energijos sugertuvo jungiamoji medžiaga  

pagal EN 354 arba EN 355
• Apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio pagal 

EN 360

Bet koks kitas naudojimas laikomas naudojimu 
ne pagal paskirtį. Už dėl to kylančią žalą firma 
BORNACK neatsako. Visą riziką prisiima  
naudotojas.

Naudojimas

• Stabdymas
• Apsauga nuo briaunos
• Gelbėjimas (aktyvus ir pasyvus)
• Lipimas, naudojant kritimo stabdytuvą  

(EN 353-1)
• Padėties nustatymas

komplekTą sudaro

• galinė kilpa
• priekinės kilpos
• šoninės laikymo kilpos
• tvirtinimo kilpa ties pilvu
• ypač tvirta poliesterio diržo juosta
• pagal jėgą optimizuotų CNC siūlių diagramos
• sagtis EASY GLIDE iš metalo dėl pečių diržų 

aukščio nustatymo
• diržo sagtys su kojų ir krūtinės diržų ilgio  

reguliavimo funkcija 
STRIPE COMFORT: 
metalinės sagtys 
STRIPE COMFORT CLICK:
CLICK sagtys iš nerūdijančio plieno 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
CLICK sagtys iš aliuminio

• diržo galo laikiklis
• patogi minkštoji dalis ties šlaunimis
• universalus dydis (XS–XL)
• prietaisų maišelis, skirtas laikyti ir pervežti

Galimi techniniai pakeitimai
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priedas

• Specialus karabininis kablys HEART LIGHT

produkTo žymėjimas

Ant produkto rasite šiuos žymėjimus:

NaudiNgoji apkrova

Maksimalus naudotojų skaičius yra 1 asmuo.

STRIPE COMFORT serijos kūno saugos diržai 
buvo sertifikuoti ir išbandyti tokiose situacijose, 
kuriose smūgio energiją sugeriančių dalių 
(pavyzdžiui, pagal EN 354 ir EN 355) saugos  
kilpoms buvo išbandyta maksimali 6 kN apkrova.

Jeigu naudotojo svoris atitinka nustatytus  
100,0 kg, visiškai patvirtinamas fiziologinis  
tinkamumas. Būtina naudoti naudotojo svorį 
atitinkančią sagtį, kurios statinis atsparumas, 
nepaisant didelio naudotojo svorio, nebūtų  
didesnis nei 6 kN. Jeigu vadovaujamasi šiuo  
aspektu ir saugos grandinė neperkraunama, 
STRIPE diržą gali naudoti naudotojai, kurių  
svoris yra didesnis nei 100,0 kg.

Trumpas aprašymas

Logotipas

Produkto-
pavad. /
variantas

Produkto 
rūšis

Dydis
Prekės Nr.
Partijos k. / 
Pagaminimo m. 
Ser. Nr.
Apkrova

QR kodas

EN normos

CE žyma

Kontaktai

Skaityti / vadovautis 
naudojimo instrukcija
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Kojų juostos

Galinė kilpa

Priekinė kilpa

Diržo galo laikiklis 
(galima elastinė 
fiksacija)

Sagtis pagal 
komplektaciją:
- Metalinė sagtis
- CLICK sagtis

EASY GLIDE sagtis

Žymėjimas / etikėtės 
kišenė

Krūtinės diržas

Pečių diržas

sTripe ComForT, sTripe ComForT CliCk

Šoninės
kilpos

Tvirtinimo kilpa 
ties pilvu

Pilvo diržas
Pastumiama-
užfiksuojama sagtis

Sėdimosios 
dalies diržas
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Kojų juostos

Galinė kilpa

Priekinės sagtys

Sagtis pagal
komplektaciją:
- CLICK LIGHT sagtis

EASY GLIDE sagtis

Žymėjimas / 
etiketės kišenė

Krūtinės diržas

Pečių diržas

sTripe ComForT CliCk ligHT

Šoninės
kilpos

Tvirtinimo kilpa 
ties pilvu

Pilvo diržas
CLICK LIGHT sagtis

Sėdimosios 
dalies diržas

Diržo galo laikiklis 
(galima elastinė 
fiksacija)
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saugumo NuosTaTai

Nesilaikant saugumo nuostatų kyla pavojus 
gyvybei!
• Asmeninės apsauginės įrangos nenaudokite 

net ir esant tik mažiems pažeidimams.
• Nedelsiant nebenaudokite pažeistos, smūgio 

energija apkrautos, abejotinos asmeninės 
apsauginės įrangos arba saugumo prietaisų. 
Patikrą atlikti gali tik kvalifikuotas specialistas 
arba raštu BORNACK įgaliota gamykla. Tai 
pažymėti būtina patikros kortelėje.

• Apsauginė įranga (kūno saugos diržas) yra 
asmeninės apsauginės įrangos nuo kritimo 
dalis ir  privalo būti skirta konkrečiam  
asmeniui.

• Asmeninę apsauginę įranga gali naudoti tik 
išmokyti asmenys, kurie yra susipažinę su 
medžiaga. Jie privalo būti supažindinti su  
naudojimu ir informuoti apie galimus pavojus 
naudojimo metu.

• Pagal apsaugos nuo avarijų nuostatus 
asmeninės apsauginės įrangos nuo kritimo  
(3 kategorija) naudotojai privalo gauti  
teorinius mokymus ir praktines treniruotes. 
Pasinaudokite BORNACK treniruočių centrų 
mokymų kompetencija: hotline@bornack.de.

• Kitų gamintojų priedus galima naudoti tik  
gavus BORNACK sutikimą. Jie negali turėti 
neigiamos įtakos apsauginės įrangos veikimui 
ir saugumui.

• Rūbus ir batus būtina pritaikyti pagal 
naudojimą ir oro sąlygas.

• Naudoti tik nesant sveikatos sutrikimų. Jeigu 
yra sveikatos sutrikimų, gali būti pažeistas 
naudotojo saugumas dirbant aukštyje ir 
žemai.

• Laikant, naudojant ir pervežant asmeninę 
apsauginę įrangą būtina saugoti nuo karščio 
poveikio (pavyzdžiui, suvirinant kylančios 
liepsnos arba kibirkščių, cigarečių liepsnos) bei 
chemikalų (pavyzdžiui, rūgšties, šarmo, alyvos) 
ir mechaninės įtakos (pavyzdžiui, aštrių 
briaunų).

• Prieš pradedant darbą atsakingas asmuo  
privalo sudaryti gelbėjimo priemonių planą. 
Jame būtina nurodyti, kaip į nelaimę patekęs 
asmuo gali būti greitai ir saugiai išgelbėtas ir 
kaip suteikiama pirmoji pagalba. Gelbėjimo 
darbai turi būti vykdomi per 10–30 min.  
BORNACK jums padės sukurti gelbėjimo  
planus ir jūsų planą įtrauks į vykdomas  
treniruotes: hotline@bornack.de.

• Būtina laikytis vietos saugumo nuostatų 
(pavyzdžiui, Vokietijoje BGR 198 ir BGR 199 
profesinių sąjungų direktyvų) bei atitinkamų 
pramonės šakoje galiojančių apsaugos nuo 
avarijų nuostatų.
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Nurodymai prieš Naudojimą

  Prieš kiekvieną naudojimą būtinai 
atlikite patikrą!

• Jeigu atlikus patikrą nustatatomi nedideli 
asmeninių apsauginių priemonių trūkumai, jų 
nebegalima naudoti. Asmeninių apsaugos 
priemonių dalis, kurių trūkumai buvo nustatyti, 
tikrinti arba remontuoti galima tik firmos 
BORNACK įgaliotoje gamykloje.

Tvirtinimo kilpų ties pilvu tinkamumą ir atitiktį 
būtina patikrinti pagal naudojimui numatyto 
kritimo stabdytuvo, įskaitant standžiąją  
inkaravimo vedlinę, instrukciją. Detalesnę 
informaciją rasite 9 psl.

opTiNė paTikra

Patikrinkite:
• Ar visos siūlės yra užbaigtos ir nepažeistos?
• Ar nėra matyti arba nejaučiami tekstilės 

komponentų pažeidimai?
• Ar nepažeistos fiksacijos, kilpos, juostos,  

karabinas? Ar jie nesulankstyti?
• Ar įskaitoma produkto žyma?
• Ar paskutinė kvalifikuota patikra atlikta ne 

daugiau nei prieš 1 metus?

FuNkCiNė paTikra

• Ar lengvai juda sagtys?
• Ar veikia karabininė sagtis ir jos apsauga?
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pasiruošimas 

A Kūno saugos diržą pakelkite už galinės kilpos. 
Visos diržo sagtys turi būti atsegtos. Diržo  
juostos turi laisvai kabėti ir negali būti  
susisukusios.

B Kūno saugos diržą užsivilkite kaip striukę. 
Rankas perkiškite per pečių diržus. Užsisekite 
krūtinės diržą.

DĖMESIO:
Jeigu naudojamos priekinės kilpos, jas abi 
būtina sujungti karabininiu kabliu pagal EN 362.

C Užsekite pilvo diržą. 
Vadovaukitės 10–11 psl. pateikiamais pilvo 
diržo užsegimo nurodymais pagal diržo 
variantą.

D Pečių diržų nustatymas.
Diržą taip priderinkite prie kūno, kad 
sėdimosios dalies diržas būtų po sėdmenimis.

Užsisekite kilpas ties kojomis.
Kojų kilpas atskirai patraukite į priekį ir 
užsekite. Taip įtempkite diržo juostą, kad tarp 
diržo juostos ir kojos galėtumėte įkišti ranką.

Patikrinkite kūno saugos diržo padėtį.
Pečių ir kojų diržai privalo būti prigludę prie 
kūno, bet neįsitempę.
Pečių diržo juostos turi būti nustatytos tokio 
paties ilgio. Galinė kilpa turi būti viduryje tarp 
menčių. Jei reikia, su diržu atlikite pakabinimo 
bandymą. Pagal poreikį pakoreguokite diržo 
padėtį.

sTripe ComForT Naudojimas

A B

C D
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Laisvą likusį diržo juostos galą suvyniokite su 
diržo juostos galo laikikliu ir užfiksuokite.

DĖMESIO:
Būtina vynioti nurodyta kryptimi!
Neteisingai suvyniotas diržo juostos galas  
riboja sagties užspaudimą!

lipimas NaudojaNT lipimo apsaugiNę 
įraNgą

Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant 
standžiąją inkaravimo vedlinę (EN 353-1).
Pirminis kritimo stabdytuvų tvirtinimo būdas: 
naudoti abi sujungtas priekines kilpas pagal  
EN 361.
Jeigu naudojami kiti  kritimo sulaikymo 
įrenginiai negu BORNACK leidžiami RS-SO5 arba 
RS-H05, naudojant tvirtinimo ties pilvu kilpą 
(patikrinta pagal EN 813 5.3 ir 5.4 punktus)  
n a u d o t o j a s  p r i va l o  at l i k t i  p a že i d i m ų  
nustatymų / atitikties patikrą.

Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant 
lanksčiąją inkaravimo vedlinę (EN 353-2).
Valdomieji kritimo stabdytuvai, įskaitant 
lanksčiąją inkaravimo vedlinę turi būti pritvirtinti 
abiejose priekinėse arba galinėse kilpose.

Duodant instrukcijas būtina ypač atkreipti 
dėmesį į galimus mirtinus pavojus dėl netinkamo 
naudojimo (pavyzdžiui, nuslysti nuo kopėčių 
manipul iuojant  valdomais ia is  kr i t imo  
stabdytuvais, įskaitant lanksčiąją vedlinę / 
neteisingai uždėjus diržą).
Būtina vadovautis specialiais valstybiniais,  
v ietos,  įstatyminiais  bei  draudiko nuo 
nelaimingų atsitikimų duomenimis. Tvirtinimo 
kilpos ties pilvu negalima naudoti kartu su 
gelbėjimo prietaisais ir gelbėjimosi nuleistuvais 

sTripe ComForT Naudojimas

(pagal EN 341 / EN 1496), lyninės prieigos  
sistemomis (pagal EN 12841) bei energijos  
sugertuvais (pagal EN 355 / 354) ir valdomaisiais 
kritimo stabdytuvais, įskaitant lanksčiąją 
vedlinę (pagal EN 353-2).

pvz. RS-S05
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sagTis easy glide

Ši sagtis naudojama tik nustatyti diržo juostos 
ilgį.
• Pakelkite sagtį.
• Norėdami įtempti, patraukite už laisvo diržo 

juostos galo, kol bus pasiekta norima padėtis.
• Norėdami atlaisvinti atlenkite sagtį ir už jos 

patraukite. Atleidus sagtį diržo juostos padėtis 
išlieka ta pati.

sagTis su perkišamu korpusu

Ši sagtis naudojama užsegti ir nustatyti kojų 
diržus.
• Perkišamą korpusą perkiškite įstrižai per didįjį 

rėmą. Atkreipkite dėmesį, kad diržo juostos 
galas liktų viršuje.

• Šiek tiek pakelkite sagties rėmą.
• Patraukite už atitinkamo diržo galo, kol  

pasieksite norimą padėtį. Atleidus diržo juostą 
padėtis išlieka ta pati.

CliCk sagTis / 
CliCk ligHT sagTis 

Ši sagtis naudojama užsegti ir nustatyti kojų 
arba pilvo diržus.
• Abiejų rankų nykščiais ir rodomaisiais pirštais 

sagtį lengvai sustumkite ir spauskite fiksavimo 
sparnelius. CLICK sagties tempimo metu jos 
negalima atidaryti.

• Norėdami įtempti patraukite už atitinkamo 
diržo galo, kol pasieksite norimą padėtį.

• Norėdami atleisti sagtį lengvai pakelkite ir  
patraukite už diržo juostos.

sagčių Naudojimas

Įtempti Atleisti
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JJUNgimO iR RegUliAVimO sAgtis

Ši sagtis naudojama nustatyti pilvo diržą STRIPE 
COMFORT CLICK LIGHT.

e  Pilvo diržo galą perkiškite per kairiojo 
paminkštinimo stačiakampį rėmą. Tvirtinimo 
kilpą ties pilvu grąžinkite į sagtį.

F  Nykščiu ir rodomuoju pirštu atidarykite 
paspaudžiamą ir pastumiamą įtaisą. Pilvo 
diržą iš galo perkiškite per suspaudimo 
mechanizmą (žymėjimas rodykle ant sagties 1).
Atleiskite pastumiamą ir paspaudžiamą 
įtaisą. Norėdami nustatyti už laisvo diržo galo 
traukite norima kryptimi.
Diržą perkiškite per 2 angą (žr. žymėjimą  
rodykle).
Norėdami atleisti sagtį, ją pakelkite 180° ir 
nykščiu bei rodomuoju pirštu pastumiamą ir 
pakeliamą įtaisą pastumkite atgal.

diržo galo laikiklis

Diržo galo laikiklis naudojamas norint saugiai 
laikyti laisvą diržo galą.
• Diržą į išorę apvyniokite apie laikiklio sagtį, kol 

liks maždaug 1 cm iki diržo sagties.
• Aplink nustatomą diržą uždėkite guminę 

juostelę ir į įpjovą įstatykite plastikinį stabdiklį.

DĖMESIO:
Būtina vynioti nurodyta kryptimi!
Neteisingai suvyniotas diržo juostos galas  
riboja sagties užspaudimą!

sagčių ir diržo juosTos galo laikiklio Naudojimas

e

F
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BeNdrieji Nurodymai

leidimas

Atitiktis su EB direktyva 89/686/ EEB
„Asmeninė apsauginė įranga“

Pavyzdžio patikra ir ruošimo kontrolė:
TÜV Süd, Product Service GmbH Ridlerstr. 65, 
80339 München
CE 0123

Kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal
DIN EN ISO 9001

Gamybos patikrą atlieka įgaliota III kategorijos 
atstovybė.

reguliarios paTikros

Kvalifikuotas asmuo privalo mažiausiai kartą 
metuose atlikti turimos asmeninės apsauginės 
įrangos patikrą. Rezultatas privalo būti  
dokumentuojamas šios naudojimo instrukcijos 
pabaigoje esančioje patikros kortelėje.

plaTiNimas

Prekybininkas atsako, kad naudojimo instrukcija 
būtų pateikiama paskirties šalies kalba. 
Atit inkamą ver t imą patvir t inti  pr ivalo  
BORNACK.

priežiūra

Kilus klausimams dėl saugaus šios asmeninės 
apsauginės įrangos naudojimo arba papildomų 
BORNACK paslaugų kreipkitės 
hotline@bornack.de

Mes Jums mielai padėsime:
 - Kvalifikuotos patikros
 - Pažeidimų analizė
 - Gelbėjimo planai
 - Mokymai ir treniruotės

TeCHNiNė priežiūra

Judančios dalys (pavyzdžiui, karabininiai kabliai, 
CLICK sagtys ir kiti prietaisai) privalo būti švarūs. 
Lankstus pagal poreikį šiek tiek sutepkite  
siuvimo mašinų alyva (kurių sudėtyje nėra  
dervos).
Techninę priežiūrą vykdyti gali tik išmokyti  
kvalifikuoti asmenys. Būtina griežtai laikytis 
šios naudojimo instrukcijos ir, jei yra, techninės 
priežiūros nurodymų.
Prižiūrima asmeninė apsauginė įranga  
naudojama ilgiau!

valymas

Drėgnos asmeninės apsauginės įrangos 
nedžiovinkite ant dirbtinių šilumos šaltinių. 
Metalines dalis nusausinkite šluoste.
Nešvarias tekstilines dalis (pavyzdžiui, diržus ir 
lynus) plaukite su šiltu vandeniu ir šiek tiek  
skalbimo priemonės. Po to išskalaukite ir  
palikite išdžiūti. Kitos valymo priemonės yra  
netinkamos!
Norėdami dezinfekuoti kreipkitės el. paštu  
hotline@bornack.de
Jeigu buvo kontaktas su sūriu vandeniu,  
asmenines apsaugines priemones laikykite 
drėgnai, kol bus galima gausiai išskalauti  
distiliuotu vandeniu.
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BeNdrieji Nurodymai

.Naudojimo Trukmė / BūTiNyBė  
NeBeNaudoTi

Asmeninių apsauginių priemonių nuo nukritimo 
pramonėje naudojimo rekomendacijos:

Ilgiausia laikymo trukmė prieš pirmąjį naudojimą
Diržai: iki 3 metų

(Esant optimalioms laikymo sąlygoms, 
pavyzdžiui, nėra tiesioginių saulės spindulių, 
sausa, normalus klimatas)

Ilgiausia naudojimo trukmė po pirmojo  
naudojimo
Diržai: iki 10 metų

Reguliarus arba intensyvus naudojimas ir (arba) 
ekstremalios naudojimo sąlygos, pavyzdžiui, 
aštrūs kampai ir cheminė įtaka trumpina  
naudojimo trukmę. Įmonė tai privalo nurodyti 
darbo vietos pažeidimų analizėje ir į tai 
atsižvelgti.
Įmonė, dokumentuodama pirmąjį paleidimą į 
eksploataciją patikros kortelėje arba lyno 
dienoraštyje, turi užtikrinti, kad bus laikomasi 
ilgiausių leidžiamų terminų.

Detalesnę informaciją rasite BORNACK rašte 
„Būtinybė nebenaudoti tekstilinių asmeninių 
apsauginių priemonių dalių“ adresu 
www.bornack.de.

Taisymas

Taisymo darbus gali atlikti tik gamintojas.

laikymas

Drėgną asmeninę apsauginę įrangą prieš 
naudojimą išdžiovinkite. Laikykite nuo saulės 
spindulių apsaugotoje ir sausoje vietoje.
Asmeninės apsauginės įrangos nelaikykite  
netoli šilumos šaltinių. Nuolatinė didesnė nei 
+50 °C temperatūra neigiamai veikia tekstilinės 
medžiagos tvirtumą ir sutrumpina naudojimo 
trukmę.

Neleiskite asmeninės apsauginės įrangos  
kontakto su ėsdinančiomis medžiagomis 
(pavyzdžiui, alyva, tepalais, rūgštimi, chemikalais). 
Apsaugotą asmeninę apsauginę įrangą laikykite 
prietaisų lagamine arba diržo maišelyje.

TraNsporTavimas

Apsaugotą asmeninę apsauginę įrangą  
transportuokite prietaisų lagamine arba diržo 
maišelyje.



14 | 15

Atliekant kasmetinę patikrą kortelę pildyti 
privalo kompetentingas asmuo.

Šia patikros kortele nekeliami reikalavimai 
dėl  p at ikro s  kr i t er i jų  i šsamu mo i r  
kompetentingo asmens neatleidžia nuo jo 
sprendimo dėl bendros būsenos.

Gamintojas
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

p a T i k r o s  k o r T e l ė
Kasmetinės

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 metai

2 metai

3 metai

4 metai

5 metai

6 metai

7 metai

8 metai

9 metai

10 metai

Data Parašas Kita patikra Patikros pagrindas

Produkto pavadinimas: _______________

Pagaminimo data: ___________________

Ser.Nr.: ____________________________

Pirkimo data: _______________________ 

1 naudojimo data: ___________________

Būtinybė nebenaudoti vėliausiai: ________

Naudojimo sritis: ___________________
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p a T i k r o s  k o r T e l ė
Kasmetinės

 

Užpildykite:

1 
metai

2 
metai

3
metai

4
metai

5
metai

6
metai

7
metai

8
metai

9
metai

10
metai

Diržo juosta nepažeista?

Siūlės nepažeistos?

Diržų galai apsaugoti / 
apsiūti?

Ar yra visos jungiamosios 
detalės ir ar jos nepažeistos?

Metalinės dalys  
nedeformuotos

Ar yra visos plastikinės dalys ir 
ar jos nepažeistos?

Ar nedeformuota sagtis EASY 
GLIDE ir ar ji laisvai juda?

Ar nedeformuotos / švarios / 
veikia diržo sagtys CLICK?

Ar yra / ar nepažeistas / ar  
veikia karabininis kablys?

Ar yra naudojimo instrukcija?

Ar įskaitomas produkto 
žymėjimas?

Kita:

tvarkinga

Užblokuota
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aTiTikTies deklaraCija

 

CE atitikties deklaracija    
 
 
Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, kurio atstovybė yra ES,  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Deutschland 
 
patvirtina, kad toliau aprašyta asmeninė apsaugos įranga  

 
Kūno saugos diržas 
BORNACK STRIPE 
 Šių versijų  
be fiksavimo kilpos EN 358 / EN 813  
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
su fiksavimo kilpa EN 358 / EN 813 ir minkštąja medžiaga ties šlaunimis  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
atitinka EB direktyvos 89/686 EEB reikalavimus ir tam tikrais atvejais nacionalinėje 
teisėje suderintas normas EN 361, EN 358, EN 813 (pagal asmeninės apsaugos 
įrangos 8.4 straipsnį)

 

  identiška su asmenine apsaugine įranga, kuri yra 
CE pavyzdžių sertifikavimas
Nr. P5 12 03 40506 094
objektas

  
   
     

sudarė
TÜV Product Service GmbH
Sertifikavimo įstaiga CE 0123
Ridlerstr. 65
D-80339 München

 
  
      
  
  
 

paruošimo kontrolė pagal 89/686 EEB EB direktyvos B pukto, 11 straipsnį 
Kontroliuojama notifikuoto patikros instituto 
TÜV Produkt Service GmbH Ridlerstr. 65
D-80339 München

 

  
  
  

 
2012-07-10 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 

 Klaus Bornack
Generalinis direktorius 
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Pastabos:
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Pastabos:
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Pastabos:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Vokietija

Tel.     + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Faks.  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Šveicarija

Tel.     + 41 (0) 62 / 886 30 40
Faks.  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Saugos ir gelbėjimo įranga  
dirbant aukštyje ir žemai 

SAFEPOINT
Stacionarios saugos sistemos 
architektūrai ir pramonei 

© BORNACK – Galimi techniniai pakeitimai
Platinimas, taip pat ir ištraukomis, galimas tik gavus raštišką sutikimą
Peržiūrėta: 01/2014 GAL Nr. 000 012 ebo


