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Nazwa i adres posiadacza ceńyfikatu

Firma Handlowo-Produkcyjna,,GAWRON"
Władysław Gawron, 32-310 KIucze, Bydlin
ul. Sosnowa 13

Name and address of fńe manufacturer

Nazwa i adres producenta

Firma Handlowo,Produkcyjna,,GAWRON"
Władysław Gawron, 32-310 Klucze, Bydlin
ul. Sosnowa 13

Rodzajwyrobu

Drabiny linowe

Model/typ wyrobu

GABEZ o długościach:5m, 10m, 15m,

Program ceńyfikacji

P_cWo1

Wymagania

Punkt 9 normy BN-84/3758-10

Okres ważnościcertyfikatu

Od2l kwietnia

Prawa i obowiązki posiadacza
ceńyfikatu są zawańe w:

Umowa nr 006/20 o stosowaniu ceĘfikatu
zgodnościz dnia 21 kwietnia2020 r.

Name and address of fńe ceńficate holder

Product descńption

20m,25m i3Om

Modelrtype of the product

ceńification Program

Requiłements

Ceńificate validity

Rights and duties of the ceńftcate holder

ale stated

2020 do 20 kwietnia2023

in,.

Niniejszy ceńyfikat potwierdza zgodnośćwyrobu z wymaganiami. Ceńyfikat dotyczy wyłącznie
wyrobow identycznych z egzemplazem, ktory był badany.

This ceńificate confirms compliance of the the product with the requirements. The ceńificate is valid exclusively for those
products identical identical with the testet item (s).

UWAGA:

1.Niniejszy cefifikat dotyczy drabin linowych typu ,,GABEZ" o długościach 5m, 10m, 15m, 20m, 25m

i 30m, których dane techniczne olaz informacje o montażu i zakresie stosowania są zawarte
,wydaniezdnia 1 stycznia2020 r.

w instrukcji uzytkowania drabin linowych typu ,,GABEZ"
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mglinż. Michał Koź]ik
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 roku

r

inż. Marcin M, Kruk

DEKLARACJA ZGODIYOSCI WE
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FlR MA HAND LoWo-P RoD UKCYJ

uGAlry§oN"
W}adysław §awron

t\dA

32-§10 Klucze, Bydlin, ul. §osnowa 1§
tel./fax 32/642-ó2-79

Deklarujemy z pełną odporviedzialnością, że wyrób dostarczany przez Nasą firmę:

DRABINA LINOWA

- typ

GABEZ
dł. nr

5
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10
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15

Za 25

L_] t:

30

'L_] Ll

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z wymaganiami pkt. 9
noĘry P N-B-84/3 758-1 0 potwierdzony certyfi katem nr 2 l 02 l 001 l 1 6 wydanym

przeb SIEC BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ IMBIGS ZAKŁAD
CERTYFIKACJL

właścicięl
Data produkdi:
Władysłarv Gawron
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ZYTKOWAI§I A

drabiny linowej typu GABEZ

przeznaczenie
Drabina linowa typ: GABEZ jest konstrukcją przeznaczonądo ogólneg<l
zastosowania, Znajduje użycie w podzespołach pomocniczych do pracy na
wysokości oraz innych układach zabezpieczających stanowisko robocze.
Posiada kausze rrtatwiające tworzenie punktów zaczepowych.

Instrukcja otlsługi
1. Stosować zabezpieczenie pracującego za pomocą zestawu amortyzującego,
2. Chronić przed nadmierną lvilgocią i tarciem o o§tre krawędzie,
3, Przechowywać w suchym nriejscu,
4. Co najmniej raz na 6 miesięcy przęprowadzić krrntrolę okresclwą.
5. W razię widocznych uszkodzeń wycofać z użycia,

6. Okrę§ ważności- ? lata oŁdaty zakupu przez użytkownika.

7,'$/ypełnić instrukcję.

POTWIERI}ZENIE OKRE§OWYCH KONTROLI
Data zakupu:
Data waźności:
WYNIK KONTROLI(urvagi)

Nazrvisktl i podpis kontrolującego

