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ADVARSEL
KJÆRE KUNDE
Petzl har nylig oppdaget følgende produkter
kopiert og produsert i Kina:

FØLGENDE ELEMENTER ER REPRODUSERT:
n Formgivning.
n Farge.
n All produktmerking.
n Serienummer.
n Bruksanvisning (helt ned til detaljnivå).
n Emballasjen er identisk med den gråbrune

kartongen brukt tidligere.

CROLL B16

ATTACHE M35 SL

ASCENCION B17

RESCUE P50

Disse produktene har alvorlige produksjonsfeil
som direkte påvirker funksjonalitet og styrke:
n Det

er veldig stor sannsynlighet for at disse ulovlige kopiene åpner seg utilsiktet eller brekker
ved liten belastning, selv under normal bruk.

n All merking på emballasjen.
n Kun meget grundige undersøkelser

gjør
det mulig å identifisere disse ulovlige
kopiproduktene.

Frem til nå er kun et fåtall kopiprodukter registrert
på markedet, og det jobbes aktivt med å stoppe
produksjonen av disse. Om produktene kommer
på markedet vil det utgjøre en sikkerhetsrisiko for
våre kunder.

n Disse

Med tanke på risikoen det innebærer ved å bruke
disse kopiproduktene, er det vårt ansvar å informere våre kunder. Det publiseres i midten av
februar en advarsel på vår nettside www.petzl.com

FOR EKSEMPEL:

VENNLIGST HJELP OSS Å STOPPE SPREDNINGEN
AV DISSE KOPIPRODUKTENE PÅ MARKEDET:

n Disse

ulovlige kopiene fyller ikke kravene i EN
og UIAA standardene.
kopiene fyller ikke Petzl´s interne
kvalitet-og sikkerhetskrav.
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n Kjøp

kun Petzl produkter fra offisiell Petzl
distributør eller godkjent forhandler.
Varri AS, Hasleveien 15d, 0571 Oslo

n Unngå

alle andre distribusjonskilder. Dersom
du er i tvil, vennligst ta kontakt med oss.

n Vær

oppmerksom på at forhandleren kan blir
holdt ansvarlig ved salg av personlig verneutstyr.

Rammen bøyer seg og slipper Ved belastning i lengderettauet ved en belastning på 4 kN ningen brekker den på 13 kN
(kravet = min 20 kN)
(kravet = 6 kN)

n Din

Disse ulovlige kopiene ser helt identiske ut sammenlignet med originalene fra Petzl. Produktenes
utseende er meget profesjonelt reprodusert, noe
som gjør det vanskelig å skille dem fra originalene.

På forhånd takk for hjelpen.

oppmerksomhet og ansvarlighet vil sammen med vår handlingsplan hjelpe oss å stoppe
kilden til kopiproduktene, slik at våre kunder er
i trygge hender.
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