Az

Zrt. által kiadott EU-típusvizsgálati tanúsítványok 2019. május 09-ig
(EU type-examination certificates issued by
Co. until 09 May 2019)

Érvényesség (Validity):
érv (val):
érvényes (valid)
(*)
az egyéni védőeszköz az első termékellenőrzést megelőzően nem hozható forgalomba
(the personal protective equipment shall not be placed on the market before the first product check)
n.é (n.v):
:

nem érvényes (not valid)
(*)
a tanúsíttató jogutód nélkül megszűnt (The manufacturer ceased)
(**)
a tanúsítvány érvényességi ideje lejárt (Out of date)
(***) felfüggesztve (Suspended)
(****) a tanúsíttató kérésére visszavonva (Withdrawn at the request of the manufacturer)
(*****) a tanúsíttató kérésére felfüggesztve (Suspended at the request of the manufacturer)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

B-019/2019

Ötujjas kötött védőkesztyű

DGP-A-14

Gigi Kötő és Hurkoló Kft.

érv (val)

B-018/2019

Ötujjas kötött védőkesztyű

PP-A-14

Gigi Kötő és Hurkoló Kft.

érv (val)

B-017/2019

Ötujjas, bélelt háztartási védőkesztyű

4015191000

BORPUS Ipari, Ker. és
Szolg. Kft.

érv (val)
(*)

B-016/2019

Bőr és textil kombinációjú védőkesztyű

1015N-D
SLAFVTK2019bkab

Molnár és Társa Kft.

érv (val)

B-015/2019

Bélelt védőkabát

(alapmodell)

Sági Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

érv (val)
(*)

B-014/2019

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek
Kabát:
SLAFV2019kab
elleni védőruha
Mellesnadrág: SLAFV2019mn
- kabát + mellesnadrág, vagy
Deréknadrág: SLAFV2019dn
- kabát + deréknadrág

Sági Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

érv (val)
(*)

SLAFVTK+FCS2019bkab
(fényvisszaverő csíkos változat)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]

B-013/2019

B-012/2019

B-011/2019
B-010/2019

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
Kabát:
SLA2019kab;
SLA+FCS2019kab
Antisztatikus, hő és láng elleni védőruha
Mellesnadrág: SLA2019mn;
- kabát + mellesnadrág, vagy
SLA+FCS2019mn
- kabát + deréknadrág
Deréknadrág:
SLA2019dn;
SLA+FCS2019dn
Hő és láng elleni védőruha
Kabát:
SL2019kab
- kabát + mellesnadrág, vagy
Mellesnadrág: SL2019mn
- kabát + deréknadrág
Deréknadrág:
SL2019dn
Folyékony vegyszerek elleni védőruha
Kabát:
SFV2019kab
- kabát + mellesnadrág, vagy
Mellesnadrág: SFV2019mn
- kabát + deréknadrág
Deréknadrág:
SFV2019dn
1. típus:
C/2018/01
NAV jó láthatóságú átvető
2. típus:
C/2018/02

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

Sági Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

érv (val)
(*)

Sági Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

érv (val)
(*)

Sági Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

érv (val)
(*)

Csizmarik és Társa Kft.

érv (val)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

dzseki:
1. változat (alapmodell)

62926

2. változat
(függőleges fényvv)

62928

3. változat
(vízszintes fényvv)

62929

mellesnadrág:

B-009/2019

Lángálló védőruha, olvadt fém (alumínium,
kriolit, vas) fröccsenése ellen (ATHEN)

1. változat (alapmodell)
2. változat (fényvv)

62931
62933

3. változat (fényvv, combzseb
nélkül)
62968

deréknadrág:
1. változat (alapmodell)
2. változat (fényvv)

62935
62937

3. változat (fényvv, combzseb
nélkül)
62969

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]
B-008/2109

B-007/2109

B-006/2019

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
Tanúsíttató
[Applicant]
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
Antisztatikus, hő és láng elleni hegesztő
- Dzseki:
PET-01
védőruha
- Mellesnadrág: PET-02
Summerkith Kft.
- dzseki + mellesnadrág vagy
- Deréknadrág: PET-03
- dzseki + deréknadrág
Antisztatikus, hő és láng elleni hegesztő
- Dzseki:
SKAL-11
védőruha
- Mellesnadrág: SKAL-12
Summerkith Kft.
- dzseki + mellesnadrág vagy
- Deréknadrág: SKAL-13
- dzseki + deréknadrág
1. változat: WU-811PE (bevonat
Ötujjas védőkesztyű

nélküli változat)

Érvényesség
(Validity)

érv (val)

érv (val)

BUNZL Magyarország Kft.

érv (val)

WU-815PE

BUNZL Magyarország Kft.

érv (val)

- Zubbony:
K002
- Mellesnadrág: K001

BEN VESTITO Kft.

érv (val)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

Octan plus s.r.o.

érv (val)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)
(*)

2. változat: WU-813PE (ujjvégen
PU bevonattal)

B-004/2019

Ötujjas védőkesztyű, tenyérmártott PU
bevonattal
Antisztatikus, hő és láng elleni védőruha
(zubbony és mellesnadrág)

B-003/2019

Jó láthatóságú, antisztatikus alapanyagú átvető
62887
(ALBERT)

B-002/2109

Lángálló, antisztatikus védőruha
- dzseki + mellesnadrág vagy
- dzseki + deréknadrág vagy
- köpeny + mellesnadrág vagy
- köpeny + deréknadrág

- Dzseki:
- Mellesnadrág:
- Deréknadrág:
- Köpeny:

B-001/2019

Bevetési védőruházat erdőtűzoltáshoz

- Kabát: 62896
- Nadrág: 62897

B-005/2019

BUENV918
NNENV918
NOENV918
PLENV918

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]

B-032/2018

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
Folyékony vegyszerek elleni védőruha
Dzseki: RVDZS;
- dzseki + mellesnadrág, vagy
Kabát: RVK;
- dzseki + deréknadrág, vagy
Mellesnadrág: RVMN;
- kabát + mellesnadrág, vagy
Deréknadrág: RVDN
- kabát + deréknadrág

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

Molnár és Társa Kft.

érv (val)
(*)

B-031/2018

Antisztatikus, hő-, láng- és folyékony
vegyszerek elleni, téliesített védőkabát

1806/TK

MILA-TEX Kanizsa Kft

érv (val)
(*)

B-030/2018

Antisztatikus, hő és láng elleni védőköpeny
(Multiproof)

TOM-Multiproof-Kp

Tómánné Orosz Mária
egyéni vállakozó

érv (val)

B-029/2018

Antisztatikus, hő és láng elleni védőruha
(Multiproof)
- kabát + mellesnadrág, vagy
- kabát + deréknadrág

Tómánné Orosz Mária
egyéni vállakozó

érv (val)

B-028/2018

Jó láthatóságot biztosító, bélelt dzseki (Pilóta
dzseki)

Kabát: TOM-Multiproof-K
Melles nadrág:

TOM-Multiproof-K
Deréknadrág:

TOM-Multiproof-K
RPIHV-Y
(fluoreszcens sárga változat)
Molnár és Társa Kft.
RPIHV-O
(fluoreszcens narancsvörös változat)

érv (val)

2018-01-Y (állítható derékpántú,

B-027/2018

Jó láthatóságot biztosító hám

fluor, sárga változat)
2018-01-O (állítható derékpántú,
fluor, narancsvörös változat)
2018-01-R (állítható derékpántú,
fluor, vörös változat)
2018-02-Y (állítható derék- és
vállpántú, fluor, sárga változat)
2018-02-O (állítható derék- és
vállpántú, fluor, narancsvörös vált.)
2018-02-R (állítható derék- és
vállpántú, fluor, vörös változat)

HP PLASZTIK Kft.

érv (val)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]

B-026/2018

Lángálló, antisztatikus, téliesített védőkabát
(OTTAWA)

B-025/2018

Jó láthatóságot biztosító
- dzseki,
- mellesnadrág,
- deréknadrág

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

Posztumusz Kft.

érv (val)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

Mellesnadrág:

Sirius Produkt Kft.

érv (val)
(*)

62789

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

Sirius Produkt Kft.

érv (val)
(*)

62739
Dzseki: Győrszol-GYHG-D
Mellesnadrág:

Győrszol-GYHG-MN

Deréknadrág:

Győrszol-GYHG-DN

B-024/2018

Antisztatikus esővédő (JUBA)
(télikabát kivehető béléssel és nadrág)

Télikabát kivehető béléssel: 62775
Nadrág:
62776
Kabát:

B-023/2018

Antisztatikus, hő, láng, folyékony vegyszerek
és villamos ív hőhatásai elleni védőruha
(kabát és mellesnadrág)

Dávid-MR-k-18-01
Dávid-MR-mn-18-02

B-022/2018

Antisztatikus, lángmentes iparbiztonsági bélelt
kabát

B-021/2018

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek Kabát:
Dávid-lva-k-18-01
elleni védőruha
Mellesnadrág:
(kabát és mellesnadrág)
Dávid-lva-mn-18-02

B-020/2018

Ötujjas, kötött védőkesztyű

PP-7-7; PP-8-7; PP-9-7;
PP-10-7; PP-11-7; PP-12-7

Gigi Plusz Bt.

érv (val)

B-019/2018

Antisztatikus, lángmentes iparbiztonsági
védőruha
(zubbony és nadrág)

Zubbony:
Nadrág:

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

62791
62790

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]
B-018/2018

B-017/2018

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
Dzseki: KRS VÉDŐ 1;
Antisztatikus, lángmentes iparbiztonsági
KRS VÉDŐ 1B
védőruha (zubbony és nadrág)
Mellesnadrág: KRS VÉDŐ 2;
KRS VÉDŐ 2B
Jó láthatósági átvető (RIGA)

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

Kriston Sport Kft..

érv (val)

62735

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

B-016/2018

Lángálló, antisztatikus védőruha (GENOVA)

62683

B-015/2018EU/2019

Lángálló, antisztatikus védőruha (OTTAWA)
(dzseki és mellesnadrág)

Dzseki:
Mellesnadrág:

62732
62733

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

B-014/2018EU/2019

Antisztatikus védőruha (FIRENZE)
- dzseki és mellesnadrág, vagy
- bélelt kabát és mellesnadrág

Dzseki:
Mellesnadrág:
Bélelt kabát:
Mellesnadrág:

62678
62679
62680
62679

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

B-013/2018EU/2019

Mozgó gépalkatrészek környezetében
használható védőruha (STUTTGART)
(dzseki és mellesnadrág)

Dzseki:
Mellesnadrág:

62684
62685

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

B-009/2018EU/2019

Kötött védőkesztyű

T-Mid / 661-02

NIPTEX Textilipari Kft.

érv (val)

B-006/2018EU/2019

Kötött védőkesztyű

NeroCut / 506

NIPTEX Textilipari Kft.

érv (val)

B-033/2017EU/2019

Téliesített, antisztatikus, hő, láng és folyékony
vegyszerek ellen védő, hegesztő védőmellény
(CASTOR-CHEM)

H-WorkWEAR Kft.

érv (val)
(*)

Téliesített védőmellény:

CASTOR-CHEM-TM (alapmodell)
CASTOR-CHEM-TM/S (fényvv

csíkkal)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

Téliesített dzseki:

CASTOR-CHEM-TD (alapmodell)
CASTOR-CHEM-TD/S (fényvv

csíkkal)

Téliesített mellesnadrág:

B-032/2017EU/2019

Téliesített, antisztatikus, hő, láng és folyékony
vegyszerek ellen védő, hegesztő védőruházat
(CASTOR-CHEM)
- téliesített dzseki + téliesített mellesnadrág, v.
- téliesített dzseki + mellesnadrág, vagy
- téliesített dzseki + deréknadrág

CASTOR-CHEM-TMN (alapmodell)
CASTOR-CHEM-TMN/S (fényvv

csíkkal)

Mellesnadrág:

H-WorkWEAR Kft.

érv (val)
(*)

H-WorkWEAR Kft.

érv (val)
(*)

NIPTEX Textilipari Kft.

érv (val)

CASTOR-CHEM-MN (alapmodell)
CASTOR-CHEM-MN/S (fényvv

csíkkal)

Deréknadrág:

CASTOR-CHEM-DN (alapmodell)
CASTOR-CHEM-DN/S (fényvv

csíkkal)
Dzseki:

CASTOR-CHEM-D (alapmodell)
CASTOR-CHEM-D/S (fényvv

B-031/2017EU/2019

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek
ellen védő, hegesztő védőruházat (CASTORCHEM)
- dzseki + mellesnadrág, vagy
- dzseki + deréknadrág

csíkkal)

Mellesnadrág:

CASTOR-CHEM-MN (alapmodell)
CASTOR-CHEM-MN/S (fényvv

csíkkal)

Deréknadrág:

CASTOR-CHEM-DN (alapmodell)
CASTOR-CHEM-DN/S (fényvv

csíkkal)
B-030/2017EU/2019

Kötött védőkesztyű

PrimoCut / 505

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
Jó láthatósági, antisztatikus, lángmentes
Kabát:
62429
védőruha (BOGOTA)
Mellesnadrág: 62431
- kabát és mellesnadrág, vagy
Deréknadrág: 62430
- kabát és deréknadrág

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

B-028/2017EU/2019

Kötött védőkesztyű

Store D / 622

NIPTEX Textilipari Kft.

érv (val)

B-026/2017EU/2019

Hő és láng és folyékony vegyszerek elleni,
antisztatikus védőruha
(dzseki és mellesnadrág)

Dzseki:
MARK 004
Mellesnadrág: MARK 005

Summerkith Kft.

érv (val)

B-023/2017EU/2019

Antisztatikus, hő és láng elleni, bélelt
védődzseki

KAT-01/B

Summerkith Kft.

érv (val)

B-022/2017EU/2019

15M lángálló védőruha
Részei:
- 15M lángálló zubbony;
- 15M lángálló nadrág

Zubbony: 62643
Nadrág: 62644

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

B-020/2017EU/2019

Hő és láng elleni, antisztatikus kámzsa

Dávid-bw-lak-17-03

SIRIUS PRODUKT Kft.

érv (val)

B-019/2017EU/2019

Hő és láng elleni, antisztatikus pulóver

Dávid-bw-lak-17-02

SIRIUS PRODUKT Kft.

érv (val)

B-018/2017EU/2019

Kötött védőkesztyű

Hybrid D / 634

NIPTEX Textilipari Kft.

érv (val)

B-016/2017EU/2019

Antisztatikus, téliesített védőmellény hő, láng
és folyékony vegyszerek ellen, hegesztéshez

Lindström PRODEM
Hungary Kft.

érv (val)

B-015/2017EU/2019

Kétrészes, antisztatikus, téliesített védőruha
hő, láng és folyékony vegyszerek ellen,
hegesztéshez

068950 (1. változat)
068952 (2. változat)
Kabát: 067950 (1. változat)
067952 (2. változat)
Mellesnadrág: 757950 (1. változat)
757952 (2. változat)

Lindström PRODEM
Hungary Kft.

érv (val)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]
B-029/2017EU/2019

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

Dzseki:

B-014/2017EU/2019

Antisztatikus védőruházat hő, láng és
folyékony vegyszerek ellen, hegesztéshez
- dzseki + deréknadrág, vagy
- dzseki + mellesnadrág

037951 (1. változat)
037950 (2. változat)
037952 (3. változat)
037953 (4. változat)
Deréknadrág:

031950 (1. változat)
031952 (2. változat)

Lindström PRODEM
Hungary Kft.

érv (val)

érv (val)

Mellesnadrág:

151950 (1. változat)
151952 (2. változat)

B-012/2017EU/2019

08. mintájú jó láthatósági átvető

62617

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

B-010/2017EU/2019

Hő és láng elleni, antisztatikus, hosszú szárú
alsó

Dávid-bw-lak-17-01

SIRIUS PRODUKT Kft.

érv (val)

B-007/2017EU/2019

Kétrészes, antisztatikus védőruha folyékony
vegyszerek ellen
- köpeny + deréknadrág

Lindström PRODEM
Hungary Kft.

érv (val)

női köpeny:
női deréknadrág:
ffi köpeny:
ffi deréknadrág:

803950
807950
035950
031950

Dzseki:

B-006/2017EU/2019

Nomex antisztatikus, lángálló védőruha
(DAKAR)
(dzseki és mellesnadrág)

62463 (alapmodell)
62464 (ezüst fényvisszaverős)
VEKTOR Munkavédelmi,
62395 (kombinált fényvisszaverős)
Műszaki Fejlesztő és
Mellesnadrág:
Gyártó Kft.
62465 (alapmodell)
62466 (ezüst fényvisszaverős)
62396 (kombinált fényvisszaverős)

érv (val)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]
B-030/2016EU/2019

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
Hő és láng elleni, antisztatikus, hosszú ujjú
Dávid-bw-lak-15-01/1
galléros póló
Hő és láng elleni, antisztatikus, hosszú ujjú
Dávid-bw-lak-15-01/2
környakas póló

Tanúsíttató
[Applicant]

Érvényesség
(Validity)

SIRIUS PRODUKT Kft.

érv (val)

VEKTOR Munkavédelmi,
Műszaki Fejlesztő és
Gyártó Kft.

érv (val)

Dzseki:

B-025/2016EU/2019

Antisztatikus, lángmentes védőruha (MANILA)

62423 (alapmodell),
62421 (sárga fényvisszaverős),
62422 (ezüst fényvisszaverős),
62681 (Manila/G)
Mellesnadrág:

62426 (alapmodell),
62424 (sárga fényvisszaverős),
62425 (ezüst fényvisszaverős),
62682 (Manila/G)
dzseki:

037860
(fényvv csíkkal ellátott változat)
037861
(fényvv csík nélküli változat)
B-009/2016EU/2019

Antisztatikus védőruházat hő, láng és
folyékony vegyszerek ellen, hegesztéshez
- dzseki + deréknadrág, vagy
- dzseki + mellesnadrág

deréknadrág:

031860
Lindström PRODEM
(fényvv csíkkal ellátott változat)
Hungary Kft.
031861
(fényvv csík nélküli változat)
mellesnadrág:

151860
(fényvv csíkkal ellátott változat)
151861
(fényvv csík nélküli változat)

érv (val)

EU-típusvizsgálati
tanúsítvány száma
[EU type-examination
certificate N°]
B-004/2016EU/2019

Az egyéni védőeszköz adatai
[Identification of personal protective equipment}
megnevezés
azonosító(k)
[name]
[identifier(s)]
15M lángálló védőruha
Részei:

- lángálló zubbony;
- lángálló nadrág

15M

Tanúsíttató
[Applicant]

Csizmarik és Társa Kft.

Érvényesség
(Validity)

érv (val)

