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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ EU 
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

1. DPI /PPE: 
SPENCER BAKANCS FEKETE/NARANCS méret: 40 - 47  
Cikkszám: 41970 – 41971 – 41972 – 41973 – 41974 – 41975 – 41976 – 41977   

2. Fabbricante / Gyártó: 

Morganti S.p.A., via S. Egidio 12, 23900, Lecco, LC, Italy 
3. La presente dichiarazione di confromità 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 / Munkavédelmi bakancs szintetikus 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 uniós 
harmonizációs jogszabályoknak:  

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 relazioni alle quali è dichiarata la conformità  
/ Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványokra, ideértve a szabvány dátumát vagy 
más műszaki előírásokat, beleértve a jelentések specifikációjának a dátumát, amelyre a 
megfelelőséget bejelentették: 

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

Intertek, ITS Testing Services (UK) Ltd. – Leicester – LE19 1WD - UK, notified body: 0362 
che ha svolto l’esame UE del tipo e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo / akik az EU-
típusvizsgálatot elvégezték és kiadták az EU-típusvizsgálati tanúsítványt: 

LEC FI00361205 (Extension of certificate LECFI00361197) 

8. Firmato a nome e per conto di / aláírta a nevét és nevében: 
 
Civate, 29/11/18 
Morganti Sandro (Legale Rappresentante) 
Morganti S.p.A.  
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