
(CZ)
Ochranné rukavice

(8856602,8856603, 8856604, 8856605)
Popis:
Pětiprsté ochranné rukavice Extol 
Premium z kombinovaných materiálů 
s polstrováním a suchým zipem. 
Použití:
Rukavice jsou určeny k ochraně proti 
mechanickým rizikům v suchém prostředí. 
Jsou určeny pro stavebnictví, strojírenství, 
sklady,v zemědělství apod.
Vlastnosti  a vysvětlení značení:
rozsah velikostí: L – XXXL
výkonnostní úroveň: 3232
datum výroby: 2010
číslo normy: EN 388:2004; 

EN 420:2010+A1:2009
číslo certifi kátu: 

0075/1419/162/10/10/0464

Značka shodyČtěte návod Mechanické riziko,
výkonnostní  úrovně*

abcd

 
EN 388

* Piktogram mechanického rizika je 
doprovázen 4 –číselným kódem:
a. – odolnost proti oděru 
b. – odolnost vůči proříznutí
c. – odolnost proti protržení
d. – odolnost vůči propíchnutí
Návod k použití a údržba ochranných 
rukavic:
Rukavice se nesmí používat, pokud existuje 
riziko zachycení rukavice pohyblivými 
součástmi stroje. Výkonnostní úrovně 
se vztahují na dlaňovou část rukavice. 
Používejte vždy správnou velikost rukavic 
a před použitím zkontrolujte stav výrobku. 
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotře-

bované rukavice! Nepoužívejte rukavice jako 
ochranu před popálením. Vyšší teplota ru-
kavice poškozuje. U přecitlivělých osob není 
vyloučeno podráždění pokožky, v takovém 
případě rukavice dále nepoužívejte.
Přeprava a skladování:
Rukavice skladujte v suchém a chladném 
prostředí, mimo dosah slunečního světla.
Certifi kát vydal: 4, rue Hermann Frenkel, 
69367 Lyon Cedex 07, Francie
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

(SK)
Ochranné rukavice

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)
Popis:
Päťprstové ochranné rukavice Extol Premium 
z kombinovaných materiálov s polstrovaním 
a suchým zipsom. 
Použitie:
Rukavice sú určené na ochranu proti 
mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú 
určené na použitie v stavebníctve, strojárstve, 
v skladoch,v poľnohospodárstve a pod. 
Vlastnosti  a vysvetlenie označenia:
rozsah veľkostí: L – XXXL
výkonnostná úroveň: 3232
rok výroby: 2010 
čísla noriem: EN 388:2004; 

EN 420:2010+A1:2009
číslo certifi kátu: 

0075/1419/162/10/10/0464

Značka zhodyČítajte návod Mechanické riziko,
výkonnostné  úrovne*
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Popis:
Pětiprsté ochranné rukavice Extol 
Premium z kombinovaných materiálů 
s polstrováním a suchým zipem. 
Použití:
Rukavice jsou určeny k ochraně proti 
mechanickým rizikům v suchém prostředí. 
Jsou určeny pro stavebnictví, strojírenství, 
sklady,v zemědělství apod.
Vlastnosti  a vysvětlení značení:
rozsah velikostí: L – XXXL
výkonnostní úroveň: 3232
datum výroby: 2010
číslo normy: EN 388:2004; 
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* Piktogram mechanického rizika je 
doprovázen 4 –číselným kódem:
a. – odolnost proti oděru 
b. – odolnost vůči proříznutí
c. – odolnost proti protržení
d. – odolnost vůči propíchnutí
Návod k použití a údržba ochranných 
rukavic:
Rukavice se nesmí používat, pokud existuje 
riziko zachycení rukavice pohyblivými 
součástmi stroje. Výkonnostní úrovně 
se vztahují na dlaňovou část rukavice. 
Používejte vždy správnou velikost rukavic 
a před použitím zkontrolujte stav výrobku. 
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotře-

bované rukavice! Nepoužívejte rukavice jako 
ochranu před popálením. Vyšší teplota ru-
kavice poškozuje. U přecitlivělých osob není 
vyloučeno podráždění pokožky, v takovém 
případě rukavice dále nepoužívejte.
Přeprava a skladování:
Rukavice skladujte v suchém a chladném 
prostředí, mimo dosah slunečního světla.
Certifi kát vydal: 4, rue Hermann Frenkel, 
69367 Lyon Cedex 07, Francie
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 

(SK)
Ochranné rukavice

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)
Popis:
Päťprstové ochranné rukavice Extol Premium 
z kombinovaných materiálov s polstrovaním 
a suchým zipsom. 
Použitie:
Rukavice sú určené na ochranu proti 
mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú 
určené na použitie v stavebníctve, strojárstve, 
v skladoch,v poľnohospodárstve a pod. 
Vlastnosti  a vysvetlenie označenia:
rozsah veľkostí: L – XXXL
výkonnostná úroveň: 3232
rok výroby: 2010 
čísla noriem: EN 388:2004; 

EN 420:2010+A1:2009
číslo certifi kátu: 

0075/1419/162/10/10/0464
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* Piktogram mechanického rizika je 
doplnený 4-ciferným kódom:
a – odolnosť proti oderu 
b – odolnosť proti prerezaniu
c – odolnosť proti pretrhnutiu
d – odolnosť proti prepichnutiu
Návod na použitie a údržbu ochran-
ných rukavíc:
Rukavice sa nesmú používať, ak existuje riziko 
zachytenia rukavice pohyblivými časťami stro-
ja. Výkonnostné úrovne sa vzťahujú na dlaňovú 
časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť 
rukavíc a pred použitím skontrolujte stav 
výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo 
opotrbované rukavice! Nepoužívajte rukavice 
ako ochranu pred popálením. Vyššia teplota 
rukavice poškodzuje. U precitlivelých osôb nie je 
vylúčené riziko podráždenia pokožky. V takom 
prípade rukavice ďalej nepoužívajte.
Preprava a skladovanie:
Rukavice skladujte v suchom a chladnom 
prostredí, mimo dosahu slnečného svetla.

Certifi kát vydal: 4, rue Hermann Frenkel, 
69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dovozca pre SR: Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

(HU)
Védőkesztyű

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)
Leírás:
Extol premium ötujjas védőkesztyű több 
anyagból, béléssel és tépőzárral. 
Használat:
A kesztyű mechanikus hatásokkal szembeni véde-
lemre szolgál száraz környezetben.  Építőiparban, 
gépészetben, raktározásban, mezőgazdaságban 
és hsn. felhasználásra van tervezve.

Jellemzők és jelmagyarázat:
méret: L – XXXL
védelmi szint: 3232
gyártás ideje: 2010 
szabvány száma: EN 388:2004; 

EN 420:2010+A1:2009
tanúsítvány száma: 

0075/1419/162/10/10/0464

abcd

 
EN 388

Megfelelőség 
tanusítás

Olvassa el az 
útmutatót

Mechanikus hatás,
védelmi szint*

* A mechanikus hatás piktogramja 
4 – számkóddal van jelöve:
a. – kopásállóság 
b. – vágással és metszéssel szembeni 
 ellenállás
c. – szakító szilárdság
d. – átszúrással szembeni ellenállás
Használati útmutató és a védőkesztyű 
karbantartása:
A kesztyű nem használható, ha a kesztyű a gép 
mozgó részeibe csípődésének veszélye áll fenn. 
A védelmi szint a kesztyű tenyér-részére vonatko-
zik. Mindig megfelelő méretű kesztyűt vagy kopott 
kesztyűt használjon és használat előtt ellenőrizze 
a termék állapotát. Ne használjon kesztyűt elleni 
védelem ég. A magasabb hőmérséklet károsítja 
kesztyű. Soha se használjon sérült kesztyűt! Túlér-
zékeny személyeknél nem zárható ki a bőrirritáció, 
ilyen esetben ne használja tovább a kesztyűt.
Szállítás és tárolás:
A kesztyűt száraz és hideg környezetben 
tárolja, ne tegye ki közvetlen napfénynek.
A tanúsítványt kiadta: 4, rue Hermann 
Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Franciaország
Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Buda-
pest, Gyömrői út 85-91. Magyarország

* Piktogram mechanického rizika je 
doplnený 4-ciferným kódom:
a – odolnosť proti oderu 
b – odolnosť proti prerezaniu
c – odolnosť proti pretrhnutiu
d – odolnosť proti prepichnutiu
Návod na použitie a údržbu ochran-
ných rukavíc:
Rukavice sa nesmú používať, ak existuje riziko 
zachytenia rukavice pohyblivými časťami stro-
ja. Výkonnostné úrovne sa vzťahujú na dlaňovú 
časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť 
rukavíc a pred použitím skontrolujte stav 
výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo 
opotrbované rukavice! Nepoužívajte rukavice 
ako ochranu pred popálením. Vyššia teplota 
rukavice poškodzuje. U precitlivelých osôb nie je 
vylúčené riziko podráždenia pokožky. V takom 
prípade rukavice ďalej nepoužívajte.
Preprava a skladovanie:
Rukavice skladujte v suchom a chladnom 
prostredí, mimo dosahu slnečného svetla.

Certifi kát vydal: 4, rue Hermann Frenkel, 
69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 

Dovozca pre SR: Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

(HU)
Védőkesztyű

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)
Leírás:
Extol premium ötujjas védőkesztyű több 
anyagból, béléssel és tépőzárral. 
Használat:
A kesztyű mechanikus hatásokkal szembeni véde-
lemre szolgál száraz környezetben.  Építőiparban, 
A kesztyű mechanikus hatásokkal szembeni véde-
lemre szolgál száraz környezetben.  Építőiparban, 
A kesztyű mechanikus hatásokkal szembeni véde-

gépészetben, raktározásban, mezőgazdaságban 
és hsn. felhasználásra van tervezve.

Jellemzők és jelmagyarázat:
méret: L – XXXL
védelmi szint: 3232
gyártás ideje: 2010 
szabvány száma: EN 388:2004; 

EN 420:2010+A1:2009
tanúsítvány száma: 

0075/1419/162/10/10/0464
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Megfelelőség 
tanusítás

Olvassa el az 
útmutatót

Mechanikus hatás,
védelmi szint*

* A mechanikus hatás piktogramja 
4 – számkóddal van jelöve:
a. – kopásállóság 
b. – vágással és metszéssel szembeni 
 ellenállás
c. – szakító szilárdság
d. – átszúrással szembeni ellenállás
Használati útmutató és a védőkesztyű 
karbantartása:
A kesztyű nem használható, ha a kesztyű a gép 
mozgó részeibe csípődésének veszélye áll fenn. 
A védelmi szint a kesztyű tenyér-részére vonatko-
zik. Mindig megfelelő méretű kesztyűt vagy kopott 
kesztyűt használjon és használat előtt ellenőrizze 
a termék állapotát. Ne használjon kesztyűt elleni 
védelem ég. A magasabb hőmérséklet károsítja 
kesztyű. Soha se használjon sérült kesztyűt! Túlér-
zékeny személyeknél nem zárható ki a bőrirritáció, 
ilyen esetben ne használja tovább a kesztyűt.
Szállítás és tárolás:
A kesztyűt száraz és hideg környezetben 
tárolja, ne tegye ki közvetlen napfénynek.
A tanúsítványt kiadta: 4, rue Hermann 
Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Franciaország
Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 
Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Buda-
pest, Gyömrői út 85-91. Magyarország


