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 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE 
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

1. DPI /Megnevezés: 
SIOUX FÉLCIPŐ taglie dal / méret 38-tól / 47-ig 
Artt. 41028 – 41029 – 41030 – 41031 – 41032 – 41033 – 41034 – 41035 – 41036 – 41037 
Per i Lotti dal 04/2019 in Avanti/Ettől a gyártástól: 04/2019 

2. Fabbricante /Gyártó: 
Morganti S.p.A., via S. Egidio 12, 23900, Lecco, LC, Italy 

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante 
/ Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségi körébe tartozik: 

 Morganti S.p.A. 
4. Oggetto della dichiarazione / A nyilatkozat tárgya 

Scarpa di sicurezza tomaia in crosta scamosciata / Munakvédelmi cipő, hasított 
bőr felsőrésszel 

5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di 
armonizzazione dell’Unione / A 4. pontban említett termék megfelel a következő úniós 
harmonizációs szabályoknak: 

EU 2016/425 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o altre 

specifiche tecniche, compresa la data della specifica in relazione alla quale è dichiarata la 
conformità / Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványokra, ideértve a szabvány dátumát 
vagy más műszaki előírásokat, beleértve a jelentések specifikációjának dátumát, amelyre a 
megfelelőséget bejelentették: 

EN ISO20345:2011 S3 SRC 
7. Organismo notificato / Bejelentett szervezet: 

CTC – Lyon Cedex France, notified body: 0075, 
che ha svolto l’esame UE del tipo e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo / Aki elvégezte 
az EU-típusvizsgálatot és kiadta  az EU-típusvizsgálati tanusítványt: 

0075/2038/161/08/19/2500 EXT 01/08/19 
8. Firmato a nome e per conto di / Aláírta a nevét és nevében: 

 

Civate, 26/08/19 
Morganti Sandro (Legale Rappresentante) 
Morganti S.p.A. 
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