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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT ClICk, 
STRIPE COMFORT ClICk lIghT
harnaşament de siguranţă / de salvare

SCURTĂ DESCRIERE

UTILIZAREA CONFORM DESTINAŢIEI

Harnaşamentele de siguranţă ale seriei STRIPE 
COMFORT servesc exclusiv asigurării unei  
persoane 
• împotriva căderii în zonele cu pericol de cădere, 

de ex. scări, schele, acoperişuri, platforme
• dintr-o zonă periculoasă prin urcarea sau 

coborârea cu cablul
• Temperatura de utilizare: -20 °C până la  +80 °C
• STRIPE COMFORT CLICK (VA): 

adecvate pentru zonele cu  apă de mare sau 
asemenea

• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alu):
nu sunt adecvate în zonele Ex!

Mijloace de legătură recomandate
• Echipament de reţinere conform EN 353-2 sau 

EN 353-1
• Mijloc de legătură cu amortizor de cădere  

EN 354 sau EN 355 
• Echipament de asigurare pentru lucrul la 

înălţime conform EN 360

O r i c e  a l t ă  u t i l i z a re  e s t e  co n s i d e rat ă 
neconformă destinaţiei. Firma BORNACK nu 
răspunde pentru daunele care rezultă de aici. 
Riscul pentru aceasta este suportat exclusiv de 
utilizator.

UTILIZAREA

• Amortizare
• Reţinerea de pe muchia de cădere
• Salvarea (activă şi pasivă)
• Urcarea în sistem de protecţie la urcare  

EN 353-1
• Poziţionare

ECHIPAREA

• inel de prindere la partea din spate
• bucle frontale de prindere
• inele laterale de susţinere
• inel ventral de fixare
• bandă a curelei din poliester, extrem de 

rezistentă
• cusături CNC optimizate cu privire la distribuirea 

forţelor
• cataramă de fixare EASY GLIDE, din oţel  

pentru ajustarea dimensiunii curelelor pentru 
umeri

• închizătoare ale curelelor cu ajustarea  
lungimii curelelor pentru picioare şi a curelei 
pentru bust 
STRIPE COMFORT: 
Închizătoare cu cadru de introducere din oţel 
STRIPE COMFORT CLICK: 
Închizătoare CLICK din oţel inoxidabil 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
Închizătoare CLICK din aluminiu

Ne rezervăm dreptul modificărilor tehnice
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SCURTĂ DESCRIERE

• Dispozitiv de asigurare a capetelor benzilor de 
curea

• Perniţe pentru confortul coapselor
• Dimensiune universală (XS - XL)
• Ambalaj pentru păstrare şi pentru transport

MARCAREA PRODUSULUI

Pe produs găsiţi următoarea marcare:

ACCESORII

Cârlig carabină special HEART LIGHT

SARCINA UTILĂ

Numărul  maxim de uti l izatori  este de  
1 persoană.

Harnaşamentele de siguranţă ale seriei STRIPE 
COMFORT au fost testate şi certificate pentru 
cazuri de utilizare, la care mijloacele de legătură 
de amortizare a căderii (de ex. conform EN 354 
şi EN 355) instituie o forţă a impactului de 6 kN 
în inelele de prindere şi buclele de prindere.

În cazul greutăţilor utilizatorilor care depăşesc 
100,0 kg specificate de standarde, trebuie să se 
facă dovada explicită a unei stări fiziologice 
corespunzătoare. Trebuie să se utilizeze un  
mijloc de legătură adaptat la greutatea utiliza-
torului, care, în ciuda greutăţii mare a utiliza-
torului, nu depăşeşte o forţă maximă a 
impactului de 6 kN. Dacă se garantează acest 
aspect şi astfel lanţul de siguranţă nu este  
suprasolicitat, este permisă o utilizare a 
harnaşamentului STRIPE cu o greutatea a  
utilizatorului de peste 100,0 kg.

Logo

Nume produs /
variantă

Tip produs

Dimensiuni
Cod art.
Lot / Anul de 
fabricaţie, 
Nr. de serie 
Sarcina utilă

Cod QR

Norme EN

Marcaj CE

Contact

Citiţi / respectaţi 
instrucţiunile de utilizare
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Bucle pentru picioare

Inel de prindere la partea din spate

Bucle
frontale de ataşare

Dispozitiv de asigurare 
a capetelor benzilor de 
curea (opţional, fixare 
cu bucle elastice)

Închizătoare în funcţie 
de varianta de execuţie:
-  Închizătoare cu cadru de 

introducere
- Închizătoare CLICK

Cataramă de fixare 
EASY GLIDE

Marcaj / 
buzunar etichetă

Curea pentru bust

Curea de umăr

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICk

Inele laterale de 
susţinere

Inel ventral de 
fixare 

Centură pentru talie
Cataramă cu fixare 
prin glisare

Curea pentru şezut
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Bucle pentru picioare

Inel de prindere la partea din spate

Bucle frontale 
de ataşare

Închizătoare în funcţie 
de varianta de execuţie:
- Închizătoare CLICK LIGHT

Cataramă de fixare 
EASY GLIDE

Marcaj /
buzunar etichetă

Curea pentru bust

Curea de umăr

STRIPE COMFORT CLICk LIGHT

Inele laterale de 
susţinere

Inel ventral 
de fixare

Centură pentru talie
Închizătoare 
CLICK LIGHT

Curea pentru şezut

Dispozitiv de asigurare 
a capetelor benzilor de 
curea (opţional, fixare 
cu bucle elastice)
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PREvEDERI DE SIGURANŢĂ

În cazul nerespectării prevederilor de 
siguranţă există pericol de moarte!
• Nu mai utilizaţi echipamentul personal de 

protecţie (EPP) chiar şi în cazul în care prezintă 
mici lipsuri.

• EPP sau echipamentele de siguranţă deterio-
rate, solicitate în urma unui eveniment de 
cădere, cu o stare disputabilă se vor scoate 
imediat din uz. Controlul se va efectua numai 
de către un expert sau un atelier partener  
autorizat în scris de BORNACK. Acestea trebuie 
înregistrate în fişa de control.

• Protecţia cu frânghie (harnaşamentul de 
siguranţă) este parte a echipamentului personal 
de protecţie împotriva căderii şi trebuie 
alocată unei anumite persoane.

• EPP trebuie utilizat numai de persoane  
instruite care sunt familiarizate cu domeniul 
de utilizare. Trebuie să fiţi instruit în mod  
sigur în manipularea EPP şi despre posibilele 
pericole care apar în timpul utilizării.

• Conform prevederilor de prevenire a accidentelor 
(UVV) pentru utilizatorul unui EPP împotriva 
căderii de la înălţime (Categorie 3) este 
necesară o instruire teoretică şi o instrucţie 
practică. Utilizaţi pentru aceasta competenţa 
de instruire şi formare profesională a centrelor 
de training BORNACK: hotline@bornack.de.

• Este permisă utilizarea accesoriilor altor 
producători numai cu acordul BORNACK, iar 
acestea nu trebuie să influenţeze funcţia şi 
siguranţa echipamentului de protecţie.

• Îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie  
adaptate utilizării şi condiţiilor meteo.

• Utilizarea numai în condiţie fizică optimă. 
Limitările fizice pot influenţa siguranţa utiliza-
torului în timpul lucrului la înălţime şi adâncime.

• Protejaţi EPP la depozitare, utilizare şi  
transport împotriva influenţei căldurii (de ex. 
flacăra sau scânteile de sudură, scrumul de 
ţigară), precum şi împotriva substanţelor  
chimice (de ex .  acizi ,  leşi i ,  uleiuri)  şi 
ainfluenţelor mecanice (de ex. muchii 
ascuţite).

• Înainte de începerea lucrului, trebuie elaborat 
de către persoana responsabilă un plan  
pentru măsurile de salvare. În acesta trebuie 
să se stabilească cum poate fi salvată rapid şi 
sigur o persoană accidentată şi cum poate fi 
asigurată acordarea primului ajutor. O salvare 
trebuie să aibă loc în 10 - 30 minute.  
BORNACK vă susţine cu elaborarea planurilor 
de salvare personalizate şi vă integrează  
planul de salvare în trainingurile pe care le 
realizează: hotline@bornack.de.

• Trebuie respectate prevederile de siguranţă 
(de ex. în Germania, directivele asociaţiilor 
profesionale de profil BGR 198 şi BGR 199),  
precum şi prevederile de prevenire a accidentelor 
(UVV).
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INDICAŢII îNAINTE DE UTILIZARE

  Efectuaţi controlul în mod obligatoriu 
înainte de fiecare utilizare!

• În cazul în care la controlul dinaintea utilizării 
se constată cele mai mici lipsuri la echipa-
mentul personal de protecţie, nu este permisă 
folosirea acestuia. Inspectarea, respectiv  
repararea unei componente a unui EPP, care 
prezintă lipsuri este permisă numai într-un 
atelier autorizat al firmei BORNACK.

Compatibilitatea şi utilizarea inelului ventral de 
fixare trebuie verificată pe baza instrucţiunilor 
de utilizare ale echipamentului de reţinere care 
se intenţionează a fi utilizat la ghidaj fix. 
Informaţii suplimentare găsiţi la pag. 9.

CONTROLUL vIZUAL

Verificarea cu privire la starea intactă şi  
integralitate:
• Sunt toate cusăturile intacte şi nedeteriorate?
• Componentele textile prezintă daune vizibile 

sau palpabile?
• Componentele fitingurilor, inelele, cataramele, 

carabinele prezintă daune? Sunt îndoite?
• Marcajul produsului este lizibil?
• Ultima inspecţie care trebuie efectuată de un 

expert nu este mai veche de 1 an?

CONTROLUL FUNCŢIONAL

• Închizătoarele se mişcă uşor?
• Închizătoarea cu carabină şi siguranţa  

acesteia sunt funcţionale?
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PREGĂTIREA 

A Ridicaţi harnaşamentul de siguranţă de inelul de 
prindere din spate. Toate închizătoarele de curea 
trebuie să fie deschise. Benzile curelelor trebuie 
să atârne liber şi nu trebuie să fie răsucite.

B Îmbrăcaţi harnaşamentul de siguranţă ca o 
jachetă: Braţele prin curelele pentru umeri. 
Închideţi cureaua pentru bust. 

ATENŢIE:
Dacă se utilizează buclele frontale de prindere, 
ambele bucle trebuie prinse împreună cu cârligul 
cu carabină conform EN 362.

C Închideţi centura pentru talie.
Respectaţi indicaţiile pentru închiderea  
centurii pentru talie în funcţie de varianta 
centurii pe partea 10/11.

D Reglaţi curelele pentru umeri.
Ajustaţi cureaua la corp, astfel încât cureaua 
pentru şezut să se afle dedesubtul şezutului.

Închideţi buclele pentru picioare.
Aduce spre faţă buclele pentru picioare în 
mod individual şi închideţi-le. Tensionaţi 
bada curelei, astfel încât o mână să poată fi 
introdusă între banda curelei şi picior.

Verificaţi fixarea harnaşamentului de 
siguranţă. Curelele pentru umeri şi curelele 
pentru picioare trebuie să se afle lângă corp, 
însă nu trebuie să stea strânse pe acesta. 
Benzile curelelor pentru umeri trebuie să fie 
reglate la o lungime egală. Inelul de prindere 
de la partea din spate trebuie să stea central 
între omoplaţi. Dacă este cazul, efectuaţi o 
încercare de suspendare cu harnaşamentul 

UTILIZAREA STRIPE COMFORT

A B

C D
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de siguranţă. La nevoie, reglaţi ulterior ajus-
tarea curelei. 

Banda curelei rămasă liberă se înfăşoară şi se 
asigură cu dispozitivul de asigurare a  
capetelor benzilor de curea..

ATENŢIE:
Respectaţi direcţia de înfăşurare!
Un capăt al benzii curelei înfăşurat incorect 
limitează eficacitatea de fixare a cataramei!

URCAREA CU DISPOZITIvE DE PROTECŢIE LA 
URCARE

Utilizarea cu echipamente de siguranţă mobile 
la ghidaj fix (EN 353-1)
Ca tip primar de fixare pentru echipamente de 
siguranţă mobile trebuie să se utilizeze ambele 
bucle frontale de prindere fixate împreună  
conform EN 361.
Dacă se utilizează alte glisiere de protecţie la 
urcare decât cele admise de BORNACK RS-S05 
sau RS-H05, pentru utilizarea inelului ventral de 
fixare (verificat conform EN 813 pct. 5.3 şi pct. 
5.4) trebuie să se realizeze o verificare pentru 
determinarea situaţiilor periculoase / verificare 
a compatibilităţii pentru care răspunde utiliza-
torul.

Utilizarea cu echipamente de siguranţă mobile 
la ghidaj mobil (EN 353-2)
Echipamentele de siguranţă mobile la ghidaj 
mobil trebuie să fie fixate la ambele bucle  
frontale de prindere fixate împreună sau inelul 
de prindere din spate.

În cazul instrucţiunilor, trebuie să se facă referire 
în mod special la posibilele pericole mortale ca 
urmare a utilizării eronate predictibile (de ex. 

UTILIZAREA STRIPE COMFORT

alunecarea în jos pe scară prin manipularea 
echipamentului de siguranţă mobil inclusiv  
ghidajul fix „surfing pe scară“ / prinderea 
neglijentă a harnaşamentului). Indicaţiile  
complementare naţionale, locale, legale speciale, 
precum şi altele specificate de compania de  
asigurare în caz de accident trebuie respectate. 
Este interzisă utilizarea inelului ventral de fixare 
cu echipamente de salvare, respectiv de ridicare 
în  scop de salvare conform EN 341 / EN 1496, 
dispozitive de reglare a cablului conform  
EN 12841 precum şi amortizoare de cădere  
conform EN 355 / 354 şi echipamente de 
siguranţă mobile inclusiv ghidajul mobil  
conform EN 353-2.

de ex. RS-S05
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CATARAMA DE FIXARE EASY GLIDE

Această cataramă serveşte exclusiv reglării  
lungimii benzii curelei.
• Deschideţi catarama.
• Pentru tensionare, trageţi de banda deschisă 

a curelei până se obţine poziţia dorită.
• Pentru desfacere/slăbire, deschideţi catarama 

şi trageţi de aceasta. După eliberarea  
cataramei se menţine poziţia benzii curelei.

îNCHIZĂTOAREA CU CADRU DE INTRODUCERE

Această închizătoare serveşte închiderii şi 
reglării curelelor pentru picioare.
• Introduceţi cadrul de introducere diagonal-

longitudinal prin cadrul mare. Aveţi grijă ca 
respectivul capăt al benzii curelei să se afle la 
partea superioară.

• Basculaţi uşor cadrul cataramei.
• Trageţi de banda corespunzătoare a curelei, 

până se obţine poziţia dorită. După eliberarea 
benzii curelei se menţine poziţia benzii curelei.

îNCHIZĂTOAREA CLICk / 
îNCHIZĂTOAREA CLICk LIGHT

Această închizătoare serveşte închiderii şi 
reglării curelelor pentru picioare, respectiv a 
centurii pentru talie.
• Împingeţi uşor catarama cu degetele mari şi 

degetele arătătoare ale ambelor mâini şi 
apăsaţi pe părţile laterale ale dispozitivului de 
blocare. Dacă închizătoarea CLICK se află sub 
tensiune, nu poate avea loc o deschidere a 
acesteia.

• Pentru tensionare, trageţi de capătul benzii 
curelei slăbite, până se obţine poziţia dorită.

• Pentru slăbirea reglării, basculaţi uşor catarama 
şi trageţi de banda curelei.

UTILIZAREA îNCHIZĂTOARELOR

Tensionare Desfacere
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CATARAMĂ CU FIXARE PRIN GLISARE

Această închizătoare serveşte reglării centurii 
pentru talie la STRIPE COMFORT CLICK LIGHT:

E  Înfăşuraţi capătul benzii centurii pentru talie 
prin cadrul pătrat de la capătul căptuşit stâng. 
Treceţi-l prin inelul ventral de fixare înapoi 
spre cataramă.

F  Deschideţi glisorul de fixare cu degetele mari 
şi degetele arătătoare. Treceţi banda centurii 
pentru talie din spate prin mecanismul de 
fixare (marcajul săgeată 1 de pe cataramă.)
Eliberaţi glisorul de fixare. Pentru ajustare, 
trageţi de capătul benzii curelei în poziţia dorită.
Treceţi în continuare banda curelei prin  
orificiul 2 (vezi marcajul săgeată).
Pentru desfacerea cataramei, basculaţi-o la
180°  şi trageţi glisorul de fixare cu degetele 
mari şi degetele arătătoare spre spate.

DISPOZITIv DE ASIGURARE A CAPETELOR 
BENZILOR DE CUREA

Dispozitivul de asigurare a capetelor benzilor de 
curea serveşte păstrării în siguranţă a capătului 
liber al benzii curelei.
• Înfăşuraţi banda curelei spre exterior în jurul  

tijei de păstrare, până la o distanţă de cca. 1,0 cm 
faţă de închizătoarea benzii curelei, respectiv 
faţă de cataramă.

• Treceţi banda din cauciuc în spatele benzii curelei 
ajustate şi aşezaţi opritorul din plastic în canal.

ATENŢIE:
Respectaţi direcţia de înfăşurare!
Un capăt al benzii curelei înfăşurat incorect 
limitează eficacitatea de fixare a cataramei!

UTILIZAREA îNCHIZĂTOARELOR ŞI A DISPOZITIvULUI DE ASIGURARE A 
CAPETELOR BENZILOR DE CUREA

E

F
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INDICAŢII GENERALE

AUTORIZAŢIA

Conformitate cu Directiva CE 89/686/CEE
„Echipamente personale de protecţie“

Examinarea de tip şi supravegherea procesului 
de fabricaţie de către:
TÜV Süd, Product Service GmbH Ridlerstr. 65, 
80339 München
CE 0123

Sistem de Management al Calităţii certificat 
conform
DIN EN ISO 9001

Supravegherea procesului de fabricaţie prin  
organismul notificat categoria III

vERIFICĂRI REGULATE

Prezentul echipament personal de protecţie  
trebuie verificat cel puţin o dată pe an de către 
o persoană calificată. Rezultatul trebuie înregis-
trat în fişa de control de la sfârşitul acestor 
instrucţiuni de utilizare.

DISTRIBUŢIE

Comerciantul va asigura că instrucţiunile de  
folosire să fie livrate odată cu produsul în limba 
ţării respective. Traducerea respectivă trebuie 
autorizată de compania BORNACK.

SERvICE

Pentru informaţii suplimentare în privinţa 
utilizării sigure a acestui echipament personal 
de protecţie sau referitoare la alte servicii  
complementare ale companiei BORNACK, vă 
rugăm să vă adresaţi: hotline@bornack.de

Vă ajutăm cu plăcere în continuare:
 - inspecţii efectuate de persoane calificate
 - analiza riscurilor
 - planuri de salvare
 - instructaje şi antrenamente

îNTREŢINEREA

Componentele mobile (de ex. de la cârligul cu 
carabină, închizătoarele CLICK şi alte dispozitive) 
trebuie menţinute curate. Ungeţi articulaţiile 
eventual cu o cantitate mică de ulei (fără răşină) 
pentru maşini de cusut.
Executarea întreţinerii este permisă numai  
persoanelor calificate şi instruite. Indicaţiile din 
aceste instrucţiuni de folosire şi, dacă există, 
din instrucţiunile de întreţinere trebuie urmate 
cu stricteţe.
Echipamentele de protecţie îngrijite au o durată 
de viaţă mai lungă!

CURĂŢAREA

Uscaţi echipamentele personale de protecţie la 
aer şi nu la surse artificiale de căldură. Ştergeţi 
componentele metalice cu o lavetă până se 
usucă.
Curăţaţi componentele textile murdare (de ex. 
harnaşamentele de siguranţă şi frânghiile) cu 
apă călduţă şi puţin detergent delicat. După 
aceea, clătiţi abundent cu apă curată şi lăsaţi la 
aer să se usuce. Nu este permisă folosirea altor 
agenţi de curăţare!
Pentru o eventuală dezinfectare, adresaţi-vă  
centrului de asistenţă hotline: 
hotline@bornack.de
După contactul cu apă sărată, menţineţi  
echipamentul personal de protecţie ud până ce 
se poate clăti abundent cu apă distilată.
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INDICAŢII GENERALE

.DURATA DE vIAŢĂ/DURATA DE DEPOZITARE

Recomandări pentru utilizarea echipamentului 
personal de protecţie contra căderii de la 
înălţime în domeniul industrial:

Durata maximă de depozitare înainte de prima 
utilizare
Curele: până la 3 ani

(În cazul condiţiilor optime de depozitare, de ex. 
într-un loc ferit de lumină, uscat, climat normal)

Durata maximă de utilizare de la prima utilizare
Curele: până la 10 ani

Utilizarea intensă şi / sau condiţii de utilizare  
extreme cum ar fi muchii ascuţite, influenţe 
chimice etc. duc din raţiuni de securitate la o 
durată de utilizare redusă. Întreprinzătorul va 
asigura acest aspect la întocmirea analizei de 
periculozitate a postului de lucru.
Întreprinzătorul va asigura respectarea  
termenelor maxime prin documentarea primei 
dări în funcţiune în fişa aparatului, respectiv în 
jurnalul frânghiei.

Informaţii detaliate suplimentare găsiţi în  
internet  la  adresa www.bornack.de în  
documentul BORNACK „Atingerea gradului de 
uzură necesitând casarea componentelor textile 
ale echipamentelor personale de protecţie“.

REPARAŢIA

Efectuarea reparaţiilor este permisă numai 
producătorului.

DEPOZITAREA

Echipamentele personale de protecţie umede 
se vor usca înainte de depozitare. A se depozita 
la loc ferit de lumină şi uscat.
Nu depozitaţi echipamentele personale de 
protecţie în apropierea unor instalaţii de 
încălzire. Temperaturile de peste 50 °C care 
acţionează pe termen lung au o acţiune 
negativă asupra materialului textil şi scurtează 
durata de viaţă a acestuia.
Nu aduceţi echipamentele personale de 
protecţie în contact cu substanţe agresive  
(uleiuri, grăsimi, acizi, substanţe chimice etc.). 
Depozitarea şi transportul protejat în valiza 
pentru echipamente sau în rucsacul cu şnur.

TRANSPORTUL

Transportaţi  echipamentul personal de 
protecţie protejat în valiza pentru echipamente 
sau în rucsacul cu şnur.
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Fişa de control trebuie completată în  
întregime la verificarea anuală de către un  
expert.

Această fişă de control nu implică nicio 
pretenţie la integralitatea criteriilor de  
verificare şi nu exonerează expertul de  
decizia sa cu privire la starea generală.

Producător:
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

F I Ş A  D E  C O N T R O L 
pentru monitorizarea anuală

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 -ul an

al 2-lea an

al 3-lea an

al 4-lea an

al 5-lea an

al 6-lea an

al 7-lea an

al 8-lea an

al 9-lea an

al 10-lea an

Data Semnătură Următoarea 

verificare
Motivul verificării

Tip nume produs: ___________________

Data fabricaţiei: _____________________

Nr. de serie: _________________________

Data achiziţionării: ___________________ 

Data primei utilizări: _________________

Eliminare în cazul uzurii cel târziu după: ____

Domeniu de utilizare: ________________



RO

F I Ş A  D E  C O N T R O L
pentru monitorizarea anuală

 

Vă rugăm completaţi:

1-ul 
an

al 2-
lea an

al 3-
lea an

al 4-
lea an

al 5-
lea an

al 6-
lea an

al 7-
lea an

al 8-
lea an

al 9-
lea an

al 10-
lea an

Banda curelei nedeteriorată?

Cusăturile nedeteriorate?

Capetele benzii curelei  
asigurate / cusute?

Componentele fitingurilor 
există în întregime şi sunt 
nedeteriorate?

fără deformări la piesele  
metalice

Componentele din plastic 
există în întregime şi sunt 
nedeteriorate?

Catarama de fixare  
EASY GLIDE nu este 
deformată şi se mişcă liber?

Închizătoarele curelei CLICK 
nu sunt deformate /  
murdare /funcţionale?

Cârligele cu carabină există 
şi nu sunt deteriorate/
funcţionale?

Există instrucţiunile de  
folosire?

Marcajul produsului este  
lizibil?

Altele:

OK

Blocat
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE

 

Declaraţie de conformitate CE   
 
 
Producătorul sau reprezentantul său autorizat, cu sediul în UE  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Germania  
 
declară prin prezenta că echipamentul personal de protecţie denumit mai jos  

 
Harnaşament de siguranţă 
BORNACK STRIPE 
 În versiunile  
fără inel de prindere EN 358/ EN 813  
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
cu inel de prindere EN 358/ EN 813 şi căptuşeală pentru şolduri  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
corespunde cerinţelor 89/686 CEE şi, dacă se aplică, norma armonizată în dreptul naţional 
EN 361, EN 358, EN 813, (conform articolului 8.4. privind echipamentul personal de protecţie)

 
  este identic cu echipamentul personal de protecţie, care face obiectul

certificatului de omologare a tipului CE
Nr. P5 12 03 40506 094

  
   
   
  

emis de
TÜV Product Service GmbH
Oficiu de certificare CE 0123
Ridlerstr. 65
D-80339 München

 
  
      
  
  
 

se supune monitorizării procesului de fabricaţie conform art. 11, 
punctul B al Directivei CE 89/686 CEE,
monitorizat prin Institutul de testare notificat
TÜV Produkt Service GmbH Ridlerstr. 65
D-80339 München

-
 

  
  
  

 

10.07.2012 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
Klaus Bornack  
Conducerea  









RO

Note:
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Note:

 



RO

Note:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

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

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Switzerland

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

FALLSTOP
Echipament pentru asigurarea şi
salvarea de la înălţime şi adâncime 

SAFEPOINT
Sisteme permanente de asigurare 
pentru arhitectură şi industrie

© BORNACK – Dreptul modificărilor tehnice rezervat
Reproducerea, chiar şi parţială, se va realiza numai cu aprobare scrisă
Versiune: : 01/2014 GAL Nr. 000 012 ebo


