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Zleceńe - zamówienie Nr: b/n-ru
zdńa:.2012-06-06

GRUSZCZYN 2012-07-10

ATEST (SPRAWOZDANlE) Nr 143lI2lW
badań: wtrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa ułtkowania

1. Nazwa i typ (synboĄ wyrobu - Krzeslo obrotowe KB-912

2. Producent - Zleceniodawcel - P.H.,,STEMA,
Stefan Boczyło

ul. Bystrzycka 17
58-100 SWIDNICA

3. Dokumenty identyJikujące wyrób - zlecenie.

4. Rodzaj i zakres badań: wyhzyrnałośó, trwałość, stateczność, bezpie-
czeństwo uż}tkowania.

5. Sposób przeprowądzenią badań - wg: PN-EN 1335-1:2004

6. |llvnik bądania -

PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

POZYTYWNY

Prowadzący badania
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Atest zawiera 4 strony
Wyniki badań odnosą się wyłączrrie do badanego/ych/ łvyrobr/óW. Bez pisemnej zgody zBiwPM REMoDEX, atest
nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.



str. 2
ATEST Nr 143/12lW
badań zgodności z PN

B ADANIA
na zgodność z PN-EN 1335-1

Nązwą meblą - Krzesło obrotowe KB-912
Producent (Zglaszający) - ,.STEMA* - Świdnica

pkt
PN-EN

Oznaczany
Wymiar

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

SIEDZISKO

6.1
wysokośó siedziska
- zakes rezulacii

a 420
80

480
@

440 5ż0
80

6.z głębokość siedziska1) b 380 @ 465 525

6.3 głębokość powierzchni siedziska c 380 @ 520

6.4 szerokość siedziska d 400 @ 510

6,5
nachylenie powierzchni siedziska*"'
- zakes regulacji

e
@

-7'
@

-9
7

oPARcIE

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

l 170 220 220

6.7 wysokość poduchy oparcial) c 260 @ 590

6.9 szerokość oparcia l 360 @ 480

6.10 promień krzywizny oparcia k 400 @ 1010

6.1 1
nachylenie oparcia--/
- zakres regulacji

l
@ @

9,7 108
l l'

PoRĘcz
6.12 dfugość użltkowa poręczy ż00 @ ż50
6.13 szerokośó użl,tkowa poręczy o 40 @ l00

6.14
wysokość użlĄkowa poręczy po-
nad siedziskiem2)

p 200 ż50 żOt,) 27 5-/

6.I5
odległość przodu uż}łkowego
poręczy od przedniej krawędzi
siedziska

q 100 @ l30

6.16
szerokość prześwitu między porę-
czamiż)

r 460 @ 465

PoDsTAwA

6.17
maksymalne ramię podstawy
kzesła obrotowego

s @ 405 380

6.18 wvmiar stateczności t 195 o 310

- nie okreśjonowymagań
'/ - dopuszcza się więcej
"/ - regulacja pochylenia oparcia razem z regulacją pochylenia siedziskaI) niereguJowaną Ż) - regulowana
Uwaqa: Wymiafy krzesła zgodne z wymaganiami normy dla rodzaju C, Wyrób spełnia wymagania dotyczące ergonomii oraz rozpo-
rządzenia Ministra Placy i Polityki socjalnej ż dnia l grudnia 1998 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe.
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Badanie przeprowadzil : ........,_l.,,.ł.,.:.?::-,"....,,,,-) 
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StI. 3

ATEST Nr 143/12lW
badań bezpieczeństwa

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzeslo obrotowe KB-912

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:

pkt.
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1.1

zadziory, ostre krawędzie niedopuszczalne poZ}tywny

otwarte końce rur, możliwośó przy-
trzaśnięcia i przy szczypnięcia zgodne z normą po4tywny

4.1.2 części ruchome i nastawne nie powodują urazów poz}tywny

4.I.3 p ołączenia części nośnych nie poluzowują się po4tywny

4.1.4 smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia poZ}tywny

STATECZNOSC:

Nr Rodzaj badania obciążenie Wynik
badania

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

masa- 27 kg poz},tywny

2 Utrata równowagi do przodu siła pionowa F1 600 N
siła pozioma F2 20 N poz}tywny

J
Utrata równowagi na bok krzesła z porę-
czami

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

poz}tywny

4
Utrata równowagi do tyłu

siła pionowa F1 600 N
siła pozioma F2 192 N poZ}.tywny

Utrata równowagi do tyłu (z oparciem
przechylanym) 13 krązków poZ}ty$łly



str. 4
ATEST Nr 143/12lW
badań bezpieczeńsfu,a

Nazwa, symbol i typ mebla: Krzesło obrotowe KB-912

'/ - kółka typu W
Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska - l50 kg.

Nr Część mebla obciążenia cykle Wyma-
oania

Wynik
badania

l
przednia krawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N 10

o.,N

^_V-Ń q)

pozyt}nvny

2
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa 1600 N
siła pozioma 560 N l0 poZ}tywny

1

trwałośó
siedziska
i oparcia

puŃt A siła pionowa 1500 N 120000 poZ},tywny

punkt C
punkt B

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 80000 poZylylvny

punkt J
punkt E

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

punkt F
puŃt H

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

punkt D siła pionowa l l00 N 20000 poZ}.tyvvny

4 poręcZe

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 poz}4y!vny

siła pionowa 450 N 5 poz}tywny

siła pozioma 400 N 10 poz}tywny

siła 400 N odchylona o 10'
od pionu 60000 pozytywny

5 obracanie kzesła obciązenie siedziska
p.A-60 ks . p.C-35ks 120000 poZ}t}.\łny

6 kółka'/

opór
toczęnia

siła minimum 12 N siła - 17N
poZytyWny

trwałość obciąźenie siedziska
p.A - 60 ke 36000 poz}t}§ny

Badanie przeprowadzil :
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