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ATEST (SPRAWOZDANlE) Nr 1,44l12lW
bad a ń : wytrzymalościowych w zakresie bezpieczeństwa ułtkowania

l. Nazwa i Ęp (synbol) wyrobu - Krzesło ołrrotowe KB-8905

2. Producent - Zleceniodałcu -

3. Dokumenty identyfikujqce wyrób -

4. Rodzaj i zalcres badań:

5. Sposób przeprowadzenia bądąń

6- trl/vnik badrlniu -

GRI_ISZCZYN 2012-07 -|0

P.H,,,STEMA,,
Stefan Boczyło

ul. Bystrzycka 17
58-100 SWIDNICA

zlecenie.

wytrzymałość, trwałość, statecmoś ć, bezpie-
czeństwo uĄńkowania.

PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335_3:2009
PN-EN 1022:2007

POZYTYWNY

Prowadzący badania

7'}lr:ł,^.- ,
" " " " ("",1 " " " """""",\""""
/mgr inż, Jacek KonieĄy/

Il|-:F:ZĘ$ Z_ĄĘZ,\IU

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłączrie do badanego/ych/ wyrobu/óW. Bez pisemnej zgody ZBiwPM REMODEX, at€st
nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
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ATEST Nr l44ll2|ł,l
badań zgodności z PN

B ADANIA
na zgodność z PN-EN 1335-1

Nanła mebla - Krzesło obrotowe KB-8905
Producent Qgłaszajqcy) -,,STEMA" - Świdnica

pkt
PN-EN

Oznaczany
wymiar

PN-EN 1335-1 W Wrobie
mln. maks. mln. maks.

SIEDZISKO

6.1
wysokość siedziska
- zakes regulacii

a
4ż0
80

480
@

440 520
80

6.2 głębokość siedziska1) b 380 a 465 5ż5

6.3 głębokośó powierzchni siedziska c 380 @ 5ż0

6.4 szerokośó siedziska d 400 @ 510

6.5
nachylenie powierzchni siedziska--'
- zakres regulacji

e
-2'
a

-,1"

@
-9

7"

oPARCIE

6.6
wysokośó punktu podparcia ple-
ców ,,S" powyżej płaszczyzny
siedziskal)

l70 2ż0 200

6.,7 wysokość poduchy oparcial) 8 z60 @ 555

6.9 szerokość oparcia l 360 @ 470

6.10 promień krą,rłizny oparcia k 400 @ 1060

6.1l
nachylenie oparcia""/
- zakes regulacji

l a @
100 115

15'

PoRĘcZ
6.1ż długość użl.tkowa poręczy n ż00 @ 250

6.13 szerokośó użl4kowa poręcry o 40 6 100

6.14
wysokość użlłkowa poręczy po-
nad siedziskiem2)

p ż00 ż50 200 275,

6.15
odległość przodu ufikowego
poręczy od przedniej krawędzi
siedziska

q l00 @ l30

6,I6
szerokość prześwitu między porę-
c7am1 , f 460 @ 465

PoDsTAwA

6-17
maksymalne ramię podstawy
krzesła obrotowego

§ a 405 380

6.18 wymiar stateczności t
,l95

@ 3,1 0

@ - nie określono wymagań
'/ - dopuszcza się więcej--l- 

regu|acja pochylenia oparcia razem z regulacją pochylenia siedziska
1) 

- nieregulowaną 2) - ręgulowana
Uwaea: wymiary kz€sła zgodne z wymaganiami normy dla rodzaju c. Wyrób spęłnia wymagania dotyczące ęrgonomii oraz rozpo-
źądzenia Ministra Placy i PoliĘki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r, w splawie bezpieczeń§twa i higieny p.acy na stanowiskach
wyposżonych w monitory ekranowę.



str, 3
ATEST Nr 144ll2lW
badań bezpieczeństwa

Narwa, symbol i Ęp mebla: Krzeslo obrotowe KB-8905

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA :

pkt.
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1,.l

zadziory, ostre krawędzie niedopuszczalne poz},t}ĄVny

otwarte końce rur, możliwość przy-
trzaśnięcia i przy szczy pnięcia zgodne z noruną poZ}tywny

4.1.2 części ruchome i nastawne nie powodują urazów pozytywny

+-l -) połączenta części nośnych nie poluzowują się poz},tywny

4.1.4 smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia poz}tywny

STATECZNOŚC:

Nr Rodzaj badania Obciąźenie Wynik
badania

1
Utrata równowagi przy obciEżeniu przed-
niej krawędzi siedziska do dołu

masa - 27 kg poz}.tywny

ż Utrata równowagi do przodu siła pionowa F1 600 N
siła pozioma F2 20 N poz}t}.wny

3
Utrata równowagi na bok krzesłazporę-
czami

siła pionowa F1 250 N
siła pionowa F2 350 N
siła pozioma F3 20 N

poZytywny

4
Utrata równowagi do tyłu

siła pionowa F1 600 N
siła pozioma F2 192 N pozytywny

Utrata lównowagi do tyłu (z oparciem
przechylanym) 13 kążków poz}tywny



stl. 4
ATEST Nr 144l12lW
badań bezpieczeństwa

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzesło obrotowe KB-8905

*/- 
kółka typu W

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska - 150 kg.

Nr Częśó mebla Obciąźenia cykIe
Wyma-
qania

Wynik
badania

1
przednia krawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N 10

()
-w§
a]J

poz}tywny

2
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa 1600 N
siła pozioma 560 N 10 poz}t}nvny

J
trwałośó
siedziska
i oparcia

punkt A siła pionowa 1 500 N 120000 poZ}ty\łny
punkt C
punkt B

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 80000 poZ}.t}.\łny

punkt J
puŃt E

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 poz}tF/Vny

punkt F
punkt H

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 poz}tylvny

punkt D siła pionowa 1 100 N 20000 poZ}.tywny

4 poręcze

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 poz),tyWny

sila pionowa 450 N 5 poz}.t},\łny

siła pozioma 400 N 10 poz}lywny
siła 400 N odchylona o 10"

od pionu 60000 pozytylvny

5 obracanie krzesła obciążenie siedziska
o.A.-60 ks . p.C-35ks 120000 poZ}tywny

6 kółka*/

opór
toczenia

siła minimum 12N siła - 18 N
po4tywnY

trwałość
obciązenie siedziska

p.A - 60 ke
36000 poZ}tywny

B adanie pr zepr ow adz ił :


