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Captusit
Acest simbol indica faptul ca imbracamintea este 
captusita integral

Necaptusit
Indica faptul ca imbracamintea nu este captusita

ESD
Indica faptul ca acest produs este potrivit sa fie 
folosit in medii ESD

Multiple buzunare de depozitare
Acest simbol indica faptul ca imbracamintea este 
prevazuta cu multiple buzunare

Fermoar reversibil
Indica faptul ca fermoarul poate fi deschis atat din 
partea de sus cat si de jos a imbracamintei

Steagul UE 
Acest simbol indica faptul ca acest produs este 
realizat in Uniunea Europeana

Simboluri

UPF 50+
Acest simbol specifica prezenta filtrului UV 50+, ce 
blocheaza 98% din razele ultraviolete

Articole pentru Dame
Acest simbol indica faptul ca produsul 
a fost creat special magulitor pentru 
doamne

Gluga detasabila
Acest produs are gluga detasabila

Model Nou
Produs Nou

Certificare CE
Acest produs este conform Directivei Europene.

Buzunar suport telefon
Acest simbol specifica prezenta buzunarului suport telefon

Optiune personalizare
Optiune personalizare

Imbracaminte interactive
Acest simbol indica fleece cu fermoar realizat pentru a crea o 
imbracaminte dintr-o singura bucata

Articol reversibil
Acest articol este reversibil

Captuseala detasabila
Captuseala detasabila

Flexi-fit
Beteliei Flexi-Fit Portwest - ofera libertate sporita a miscarii

Betelie semi-elastica
Acest simbol indica o betelie semi-elastica ceea ce permite un 
confort sporit

Betelie elastica
Betelia elastica ofera confort sporit pentru durata intregii zile

Buzunare pentru genunchiere
Buzunare ergonomice pentru genunchiere

Cusaturi sigilate
Acest simbol specifica prezenta cusaturilor impermeabile intarite

Cusaturi impermeabile intarite
Cusaturi impermeabile intarite

Gluga
Acest simbol indica prezenta glugii nedetasabile

Suport radio
Suport radio

Produs respirabil
Acest produs este confectionat din material respirabil, 
rezistent la apa

IMBUNATATIT
indica o imbunatatire adusa produsului existent

8XL/XXS
Indica gama de dimensiuni de la cea 
mai mica la cea mai mare

ANSI/ISEA
indica faptul ca produsul este testat/
certificat cu standardul American ANSI

CE CAT III
Indica faptul ca produsul este marcat 
CE ca facand parte din catagoria a III-a 
pentru design complex

FR, IW
Indica faptul ca imbracamintea are cusatura dubla, 
este rezistenta la spalare industriala , are banda 
reflectorizanta ignifuga

Banda FR
indica faptul ca imbracamintea are banda 
reflectorizanta ignifuga

Indica faptul ca acelasi stil de imbracaminte este 
disponibil in culori multiple

1+1 Imbracaminte 
interactiva
Caracteristice fermoarele 
interactive pentru insertia 
captuselii interioare. Amandoua 
sunt vandute separat

Imbracaminte interactive
Acest simbol indica fleece cu fermoar 
realizat pentru a crea o imbracaminte 
dintr-o singura bucata

Standard Dual
Acest simbol reprezinta un produs care indeplineste 
standardul NFPA 70E si NFPA 2112

Culoare noua
Indica faptul ca a fost adaugata o noua 
culoare modelului

Caracteristici

IMBUNATATIT

Simbol GO/RT
Acest simbol indica faptul ca haina respecta standardul 
industriei feroviare pentru imbracaminte de avertizare de 
mare vizibilitate.


DUBLU

Risc 
Certificat
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 Material
Acest simbol indica detaliile materialului imbracamintei

 Materiale contrastante 
Acest simbol indica detaliile materialului contrastant al 
imbracamintei

 Captuseala
Acest simbol indica detaliile captuselii imbracamintei

SIMBOLUL DETALIILOR PRODUSELOR

 Culoare-Z
 Acest simbol indică culorile foarte profunde din gama 

de produse

 Superior
 Acest simbol indica materialul folosit in partea 

superioara a produsului

 Talpa interioara
 Acest simbol indica materialul folosit pentru talpa 

interioara a produsului

 Vatuire
Acest simbol indica detaliile vatuirii imbracamintei

 Culoare-X
Acest simbol indica culoarea standard a gamei

 Culoare-Y
Acest simbol indică culorile profunde din gama de 

produse

Punga
Acest simbol indica faptul ca acest 
ambalaj de prezentare contine 
produsul pentru vanzarea cu 
amanuntul. Toate alte stiluri sunt 
ambalate in pungi de plastic ambalaj 
plat pentru a pastra elementele 
curate. Toate produsele au coduri 
de bare. Cereti detalii suplimentare 
echipei de vanzari pentru mai multe 
informatii.

Eticheta
Acest simbol indica faptul 
ca acest produs este livrat 
cu o eticheta cu amanuntul 
pentru a ajuta prezentarea 
produsului pentru vanzare 
cu amanuntul.

Cantitate Bax
Acest simbol indica 
cantitatea de produse dintr-
un bax care nu are cutii 
interioare

Umeras de Haine
Acest simbol indica faptul ca 
produsele sunt impachetate cu 
un umeras si o punga pentru 
a fi expuse in magazine. Cereti 
informatii suplimenatre de la 
reprezentantii de vanzari

CANTITATE CUTIE & BAX

Cutie
Acest simbol indica faptul ca 
produsul este ambalat in cutie 
pentru protectia produsului

Exemplul 1
UOS=1

Exemplu 3
UOS=10

Exemplu 2
UOS=3000

Acest simbol indica cat de multe produse sunt ambalate in cutie si bax. 
Toate produsele noastre sunt in mod normal vandute o dimensiune si o 
culoare intr-o cutie.

Termene de impachetare
B= Cutie interioara
C= Bax exterior
P= Palet

Unitati de Vanzare (UOS)
Aceasta este cantitatea minima a unui produs ce se poate comanda.  Daca 
nu se indica altfel, USO este in mod normal o singura bucata sau o pereche.

Exemplul 1
10= Cutie Interioara 
200=Cantitatea totala Bax 
exterior In acest caz USO 
= 1 buc In cazul in care 
simbolurile de ambalare 
sunt colorate portocaliu 
UOS este mai mare de 1.

Exemplu 2
100 = Cutie Interioara 500 
= Pachet Mediu 3000 = 
Cantitatea Totala Bax Exterior 
In acest caz cantitatea din 
baxul exterior este USO si este 
codificat in culoare portocalie 
pentru a arata acest lucru

Exemplu 3
10 = Cutie Interioara 
x30 = Cantitatea 
Totala Bax Exterior 
(300) In acest caz cutia 
interioara este USO si 
este colorata portocaliu 
pentru a indica acest 
lucru

Exemple de unitati de vanzare (UOS)
1= Singular= Imbracaminte, manusi de specialist vandute 
singular
2= Pereche= Incaltaminte, majoritatea manusilor
B= Cutia interioara= Manusi de unica folosinta
C= Bax= Biztex, de unica folosinta, manusi A800

C= Bax exteriorB= Cutie interioara

Simboluri

CANTITATI DE IMPACHETARE

1 = Individual 2 = Pereche 

www.portwest.com.ro
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ROMANIAN ROMANIAN

Marcajul CE pe 
un produs indică 
conformitatea cu 
cerințele esențiale de 
sănătate și securitate 
prezentate în 
Directiva UE (89/686/
EEC) 

Producatorul de bunuri 
marcate CE verifica daca 
produsul respecta toate 
cerintele aplicabile ale UE, cum 
ar fi siguranta, sanatatea si 
protectia mediului, precum si 
daca este prevazut in oricare 
legislatie UE privind produsele, 
au fost examinate de catre un 
organism notificat sau produse 
in conformitate cu un sistem de 
calitate certificat de productie.

Nu toate produsele au nevoie 
de marcaje CE. Doar categoriile 
de produse care fac obiectul 
unor directive sau regulamente 
relevante sunt necesare sau e  
permis sa poarte marcajul CE.
Utilizatorii finali de produse 
de protectie trebuie sa se 
refere la Directiva 89/656 /EEC 
pentru evaluarea sanatatii si 
securitatii la locul de munca. 
Angajatorii sunt obligati sa 
efectueze o evaluare a riscurilor 
inainte de a decide cu privire 
la echipamentul de protectie 
adecvat pentru angajatii lor.

Vă rugăm să contactați 
autoritatea de siguranță locală 
în regiunea dumneavoastră 
pentru informații suplimentare 
cu privire la marcajul CE.

Această broșură oferă sute de 
articole care sunt conforme 
în totalitate CE. Acest lucru 
oferă garanție totală a 
standardelor de producție

674 Modele Certificate CE

PRODUSE DE 
VIZIBILITATE RIDICATA

PROTECTIE ANTICA-
DERE

PRODUSE CU UTILI-
ZARE LIMITATA

ACCESORII PPE
PRODUSE DE 

PROTECTIE IM-
POTRIVA PLOII

PROTECTIE IGNIFUGA

GENUNCHI-
ERE

PRODUSE PENTRU 
PROTECTIA MAINI-

LOR

 
PRODUSE DE 
PROTECTIE 
IMPOTRIVA 
RISCURILOR

INCALTAMINTE

PRODUSE PPE
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