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DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Nr. 00010 

            Noi S.C. WORLD OF HAND TOOLS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Preciziei, nr. 34B, Corp C3, et. 2, cam. 1 - 2, 

Nr. de inregistrare la Registrul  

Comertului  J40/1262/04.02.2014, C.I.F. RO 32742970 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform 

prevederilor Hotararii nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii si protectia mediului,ca produsele: 

            Nr. Cod furnizor Сod SAP Specificatia U.M. Cantitatea 

1 93113 11146615 

Proiectat pentru 

transportul și 

depozitarea hainelor. 

buc 1 

2 93110 11146612 

Pungile de vid sunt 

concepute pentru a 

stoca nu numai articole 

de îmbrăcăminte, ci și 

articole de uz casnic: 

perne. pături, lenjerie 

de pat, prosoape etc. 

buc 1 

3 93111 11146613 

Pungile de vid sunt 

concepute pentru a 

stoca nu numai articole 

de îmbrăcăminte, ci și 

articole de uz casnic: 

perne. pături, lenjerie 

de pat, prosoape etc. 

buc 1 

4 93116 11146618 

Proiectat pentru 

transportul și 

depozitarea hainelor. 

buc 1 

5 93112 11146614 

Pungile de vid sunt 

concepute pentru a 

stoca nu numai articole 

de îmbrăcăminte, ci și 

articole de uz casnic: 

perne. pături, lenjerie 

de pat, prosoape etc. 

buc 1 



6 93115 11146617 

Proiectat pentru 

transportul și 

depozitarea hainelor. 

buc 1 

7 93976 11156974 

Sfoara din polipropilena 

este usor de utilizat, 

folosita ca material de 

legare in diferite 

sectoare ale economiei 

si in viata de zi cu zi 

buc 1 

8 93975 11156973 

Sfoara din polipropilena 

este usor de utilizat, 

folosita ca material de 

legare in diferite 

sectoare ale economiei 

si in viata de zi cu zi 

buc 1 

9 93974 11156972 

Sfoara din polipropilena 

este usor de utilizat, 

folosita ca material de 

legare in diferite 

sectoare ale economiei 

si in viata de zi cu zi 

buc 1 

10 93881 11156970 

Sfoara din polipropilena 

este usor de utilizat, 

folosita ca material de 

legare in diferite 

sectoare ale economiei 

si in viata de zi cu zi 

buc 1 

11 93973 11156971 

Sfoara din polipropilena 

este usor de utilizat, 

folosita ca material de 

legare in diferite 

sectoare ale economiei 

si in viata de zi cu zi 

buc 1 

12 92918 11146605 

Rezistă la o greutate 

destul de mare, nu 

suferă deformare, este 

durabil și practic. 

buc 1 

13 92919 11146606 

Rezistă la o greutate 

destul de mare, nu 

suferă deformare, este 

durabil și practic. 

buc 1 
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la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra 

mediului si sunt in conformitate cu Directiva europeana 2001/95/CE si cu normele legale in vigoare.    

        

            

            

Data: 13.01.20          S.C. WORLD OF HAND TOOLS S.R.L.        

    

Bucuresti             
 

14 93114 11146616 

Proiectat pentru 

transportul și 

depozitarea hainelor. 

buc 1 

15 92901 11156471 

În ciuda designului său 

relativ simplu, 

umerasul  rămâne 

indispensabil mai mulți 

ani. 

buc 1 

16 92908 11156473 

În ciuda designului său 

relativ simplu, 

umerasul  rămâne 

indispensabil mai mulți 

ani. 

buc 1 

17 92903 11156472 

În ciuda designului său 

relativ simplu, 

umerasul  rămâne 

indispensabil mai mulți 

ani. 

buc 1 

 


