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Deklaracja zgodności 
 

Modele:  Skórzana nakładka z metalowym podnoskiem 301 
   Skórzana nakładka z metalowym podnoskiem 302 
 

 

 
PW JULEX JULIAN PICHUR - 43-391 MAZAŃCOWICE 289  
 
deklaruje odpowiedzialność za następujące produkty: 
Skórzana nakładka z metalowym podnoskiem 301, Skórzana nakładka z metalowym podnoskiem 302 
opisane poniżej w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej. 
 
 
 
Producent:  GRUPA JULEX 43-391 MAZAŃCOWICE 289 
 
Pełna nazwa:  Skórzana nakładka z metalowym podnoskiem 301 
    Skórzana nakładka z metalowym podnoskiem 302 
 
Model:    301, 302  
Rozmiary:  301: 35/39, 40/44, 45/50 w numeracji francuskiej 
    302: 34/37, 38/41, 42/45 w numeracji francuskiej 
 
Znak zgodności: CE kategoria I 
Materiały:  Cholewka  – skóra 
    Podszewka  – materiał tekstylny 
    Podeszwa – przeciwpoślizgowa 
    Podnosek  – metalowy zgodny z norma: EN 12568:1998 

             
 

 
 
Termin przydatności: zaleca się aby nie przechowywać obuwia dłużej niż 12 miesięcy od zakupu do rozpoczęcia użytkowania. 
 

 

 
Oświadczamy, 
���� że wymienione produkty: 
• są zgodne z norma PN EN ISO 20345:2007/A1:2008 Środki ochrony indywidualnej nakładki zawodowe : SB – TYLKO W 
ZAKRESIE OCHRONY PRZED URAZAMI PALCÓW 
• spełniają przepisy Rozporządzenia MG z 21 grudnia 2005r. oraz Dyrektywy 89/686/EWG. 
• Nakładka zapewnia ochronne palców przed uderzeniami z siła do 200J 
• Nosek metalowy uzyskał certyfikat zgodnie z norma: EN 12568:1998, pod nadzorem: 
SATRA Quality Assurance Ltd, 
SATRA House, Rockingham Road, 
Kettering Northants NN16 9JH, United Kingdom 
Nr notyfikacji: 0321 
 
 

 

Przechowywanie:     
Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem,  zabrudzeniem i  
bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła. 
 
 
 

UWAGA! 
 
NAKŁADKA JEST PRZEZNACZONA PRZEDE WSZYSTKIM DLA OSÓB WIZYTUJACYCH ZAKŁADY, MAGAZYNY I NIE 
POWINNA BYC UŻ ����YWANA ZAMIAST OBUWIA OCHRONNEGO NA STANOWISKACH ZAGRO ONYCH TAKIMI URAZAMI 
JAK: PRZEBICIE OD STRONY PODESZWY , WYSOKA/NISKA TEMPERATURA.  
 
NAKŁADKA NIE POSIADA WŁASCIWOSCI ANTYSTATYCZNYCH. 
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Instrukcja użytkowania Nakładki 301/302 – ważne informacje 
 
 

Szanowni Państwo dziękujemy za wybranie produktów naszej firmy. W trosce o jak największe zadowolenie z naszych produktów 
prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które pomogą Państwu właściwie dbać i użytkować nakładki 
 

Przechowywanie: 
Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65 zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła 
słonecznego z dala od źródeł ciepła. 
 

Konserwacja i użytkowanie nakładek 
•Nakładki produkowane są w trzech rozmiarach: 301: 35-39, 40-44, 45-50 oraz 302: 34/37, 38/41, 42/45– nakładki mogą nie pasować na każdy rodzaj obuwia. Należy 
się upewnić czy przednia cześć buty dochodzi do końca nakładki i zabezpiecza palce. Nie należy stosować nakładek na obuwie z wysokim obcasem lub w butach 
z wydłużonym noskiem. W modelu 302 pieta obuwia na które jest nakładana nakładka 302 nie powinna wystawać za tylną krawędź gumy. 
•Nakładki należy konserwować i czyścić zgodnie z naszymi zaleceniami. 
• Należy unikać przemoczenia Nakładki. W razie przemoczenia należy suszyć nakładki w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej. 
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody i cholewki. 
• Do konserwacji nie należy używać środków samonabłyszczających. 
• Nie należy nakładać nowej warstwy pasty na starą. 
• W miarę zużywania należy sprawdzać sprężystość gumy oraz czy odpowiednio zabezpiecza przed zsuwaniem się nakładki z obuwia 
• Niedopuszczalne jest pranie nakładek w pralkach. Pozbawia to skórę elastyczności, powoduje jej pękanie i nadwyręża szwy. 
• Białe materiały użyte do produkcji nakładki mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych. 
• Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji. 
 
UWAGA!  Nie przyjmujemy zwrotu zakupionego towaru. 
 

Reklamacja produktów 
• Na nakładki jest udzielona 12 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku osobistego. 
• Na nakładki jest udzielona 12 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku zawodowego, profesjonalnego lub dla potrzeb działalności 
gospodarczej. 
• Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości nakładki. 
• Gwarancja obejmuje wady ukryte, spowodowane z winy producenta. 
• Szybsze zużywanie się nakładek może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji. 
• Do reklamacji są przyjmowane nakładki czyste, suche i nie zużyte. 
• Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w nakładkach nie używanych, czystych nie posiadających żadnych śladów użytkowania. 
• Reklamacje w produkcje zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane. 
• Reklamację należy składać zaraz po ujawnieniu się wady. 
• Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.julex.pl . 
• Nakładka musi zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła nakładki na swój koszt. 
 

Gwarancja nie obejmuje:  
• Złego dopasowania rozmiaru nakładki do buta użytkownika. 
• Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne, obicia, otarcia, przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania nakładki do buta 
lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, nakładki brudne, zużyte, zaniedbane, 
mokre, niekonserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia 
wynikające z naturalnego zużycia (np. spodów, wyściółek, itp.). 
• Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia nakładek. 
• Przemakania. 
• Różnic w kolorze i fakturze skóry oraz załamania zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry i materiałów 
skóropodobnych. 

 

Właściwości przeciwpoślizgowe Nakładki  301/302 oznaczonej CE 
• Nakładka może mieć różne właściwości przeciwpoślizgowe na różnego typu powierzchniach – aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej 
dopasować rozmiar nakładki do kształtu obuwia oraz do warunków panujących w miejscu użytkowania nakładek.  
• Na właściwości przeciwpoślizgowe spodów mają wpływ czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podłogi. 
• Należy utrzymywać spody w czystości. 
• Właściwości przeciwpoślizgowe są również zależne od obuwia na którym jest  używana nakładka – producent nie gwarantuje uzyskania właściwości 
przeciwpoślizgowych przez używanie nakładki  
• Właściwości przeciwpoślizgowe  podeszwy mogą z czasem zanikać w skutek ścierania się materiału lub działania środków chemicznych. 
 

OZNACZENIA DOTYCZĄCE METALOWEJ NAKŁADKI 301 lub 302 
 
 
 
 

                 model               miesiąc i rok          nazwa producenta   
                                              produkcji         
                 

301 / 10.11 / JULEX  
EN ISO 12568:1998 

     
                                                norma europejska                         
 
 
 
 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia mogą państwo kierować do nas na adres firmy lub  mailowo: info@julex.pl 
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: 
www.julex.pl    wwwobuwiemedyczne.pl     www.obuwierobocze.pl   www.julex-ortopedia.pl  


