
ZALETY NARZĘDZI ŚCIERNYCH ZE ZNAKIEM OSA® 
DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

OBIEKTYWNE STANDARDY 
OSA® ZAPEWNIAJĄ 
BEZPIECZEŃSTWO
Zaufaj oSa® i razem z nami powiedz 
„nie” narzędziom o niepewnym 
poziomie bezpieczeństwa. oSa® 
oznacza odpowiedzialność w handlu 
międzynarodowym i udowodnione 
bezpieczeństwo dla użytkownika 
końcowego i produktywność 
w Twojej firmie.

OSA®, THE ORGANIZATION FOR 
THE SAFETY OF ABRASIVES 
– ORGANIZACJA DS. 
BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁÓW 
ŚCIERNYCH
Organizacja ds. Bezpieczeństwa 
Materiałów Ściernych (oSa®) dba o to, 
aby codzienna praca z narzędziami 
do cięcia i szlifowania była 
bezpieczniejsza. Organizacja oSa® jest 
dziś uznawana za międzynarodowy 
autorytet w zakresie narzędzi do cięcia 
i szlifowania. oSa® przeprowadza 
audyty i doradza producentom, 
reprezentując najwyższe wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa. Obecnie 
prawie wszyscy wiodący producenci 
produktów premium na świecie są 
członkami oSa®. Około 70 procent 
ręcznych narzędzi do cięcia i 
szlifowania dostępnych obecnie 
na rynku jest już oznakowanych 
symbolem oSa®.

oSa – Organization for the Safety of Abrasives 
Oxfordstr. 8 · 53111 Bonn · Germany
Phone: +49 228 94499-415 · Fax: +49 228 94499-728
E-Mail: info@oSa-abrasives.org
www.oSa-abrasives.org



ZNAK TOWAROWY OSA® – 
SYMBOL SPRAWDZONEGO 
BEZPIECZEŃSTWA!
Zaufaj znakowi towarowemu oSa®. 
Przetestowane wysokiej jakości 
produkty ścierne o najwyższym 
możliwym poziomie bezpieczeństwa 
można zidentyfikować za pomocą 
chronionego na całym świecie 
znaku towarowego oSa®. Produkty 
ze znakiem towarowym oSa® to 
gwarancja najwyższej jakości 
i najwyższej ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa w pracy. Prawo 
do używania znaku towarowego 
oSa® przysługuje bowiem tylko 
tym firmom, które dobrowolnie 
zobowiązały się do przestrzegania 
europejskich norm bezpieczeństwa 
dla materiałów ściernych.

>  Możesz polegać na produktach ściernych 
o wysokim stopniu bezpieczeństwa

> Chronisz zdrowie swoich pracowników
> Optymalizujesz wydajność w pracy

Odwiedź naszą stronę internetową 
i poznaj certyfikowanych 
producentów oSa: 
www.oSa-abrasives.org

Chronione na całym świecie oznakowanie zapewniające sprawdzony, 
najwyższy poziom bezpieczeństwa narzędzi do cięcia i szlifowania

Sprawdzona zgodność z normami bezpieczeństwa EN dla wyrobów 
ściernych oraz dodatkowymi wymaganiami oSa

Regularne kontrole produkcji i monitorowanie produktów

Kontrolowany przez organy regulacyjne producent z certyfikacją 
w zakresie zarządzania jakością i udokumentowanymi procesami

Wydajne produkty premium z możliwością identyfikacji producenta
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NAJWYŻSZA OCHRONA DLA 
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO 
– WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO 
DLA TWOJEJ FIRMY
Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa materiałów ściernych 
nie obowiązują jeszcze na całym 
świecie. Jednak produkty ścierne o 
niepewnym poziomie bezpieczeństwa 
stanowią poważne zagrożenie dla 
życia i zdrowia personelu oraz 
znaczne ryzyko dla Ciebie: w razie 
wypadku zagrożona jest nie tylko 
reputacja Twojej firmy, ale także 
motywacja Twoich pracowników, 
a w konsekwencji wydajność w pracy.

DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ 
NARZĘDZIA Z CERTYFIKATEM oSa:


