
Informácie pre spotrebiteľa 
 

 VÝROBCA:  Földvár – Rubber Kft. 7021 Dunaföldvár Kossuth L. u. 13 MAĎARSKO   

 

SPLNOMOCNENEC:  ATEX Košice, s.r.o. Floriánska č. 10, 040 01 Košice, Slovenská republika 

                                          IČO: 36 210 757, IČ DPH: SK2020062363        

                                           Zap. v  OR na Okresnom súde KE I. vložka č. 12908/V                                               
Účelovosť a kategorizácia obuvi 

Pre každý účel použitia je vhodný iný druh obuvi. Účelovosť určuje typ použitého materiálu. konštrukcia, prevedenie a spôsob údržby. 

Pracovná a bezpečnostná obuv  II kategórie – OOP zložitejšej konštrukcie s ochranou pred zvýšenými rizikami pre profesionálne 

použitie 

STN EN ISO 20347:2005 a MSZ 20347:2008 – pracovná obuv na profesionálne použitie  

Vzor:  5110 – čižmy gumové pánske   0160 - čižmy gumové dámske    

  0160 N - čižmy gumové dámske nízke  8111-1 – 10 - čižmy gumové pánske potravinárske 

  0161-1 – 10 čižmy gumové dámske potravinárske 0161-1-10 N - čižmy gumové dámske potravinárske nízke 

  4120 - čižmy gumofilcové    3121-02 - čižmy gumové pánske zateplené 

  3121-99 – čižmy rybářské    

STN EN ISO 20345:2005 a MSZ EN ISO 20345:2008 - bezpečnostná obuv na profesionálne použitie  

Vzor:   4160 OŠ – čižmy gumofilcové s oceľovou tužinkou      

   4160 OŠ+PL - čižmy gumofilcové s oceľovou tužinkou a kovovou stielkou 

   6150 OŠ – čižmy gumové s oceľovou tužinkou 

   6150 OŠ +PL – čižmy gumové s oceľovou tužinkou a a kovovou stielkou 

Použitie: Pracovná a bezpečnostná obuv sa používa vo vlhkom resp. v mokrom prostredí. Sú odolné voči pošmyknutiu SRC. Vzory 

0161-1-10 a 8111-1-10 v zmysle normy MSZ ISO 6110 sú odolné voči chemikáliám: 30% kyselina sírová, 20% kyselina 

chlorovodíková, 20% hydroxid sodný pri izbovej teplote poskytujú ochranu po dobu 72 hodín. 

Návod na ošetrenie: Vonkajšie čistenie gumových čižiem sa doporučuje ošetriť s vlažnou vodou a malým množstvom čistiaceho 

prostriedku. V záujme zachovania koexistencie čižiem doporučujeme gumenú časť  zastriekať tenkou vrstvou silikónu a  špongiou 

vyleštiť. Mokrú obuv treba nechať vyschnúť na vzdušnom mieste, vzdialene od tepelného zdroja. Vnútornú  časť čižiem doporučujeme 

posypať púdrom proti plesniam. 

Skladovanie: V čistom stave skladujeme obuv uzavreté od svetla, v chladnom vetrateľnom mieste tak, aby sa mohla vetrať vnútorná 

časť  čižiem. 

Návod na použitie: 

Berme do úvahy, že podmienky vykonanej práce sa môžu odchýliť od podmienok kvalifikačného vyšetrenia. Iba celá nepoškodená 

obuv sa môže používať. Pri opakovanom  potení sa nôh treba nosenie skončiť, znova ho možno obuť po dôkladnom poutieraní nôh 

a po vysušení vnútornej časti čižiem. Prácu možno pokračovať v suchých ponožkách. Pri nepretržitom nosení je doporučené používať 

min. 2 páry čižiem. 

 
       Prevodná tabuľka veľkostí obuvi 
  Anglické čísla    3   3½     4   4½    5     5½    6   6½    7    7½     8    8½    9    9½   10  11     12 12½   13 

  Francúzke čísla 35  36     37  37½  38  38½  39  40     41  41½  42  42½  43  44     45  46     47  47½  48 

  Metrické čísla   23  23½  24  24½  25  25½  26  26½  27  27½  28  28½  29  29½  30  30½  31  31½  32 

    Materiálové zloženie obuvi 

  vrch

 

 podšívka a stielka  podošva  iný materiál  textil  useň   


