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L Producent - Zleceniodąwca -

3. Dohmenty idenffikujqcewyrób -

4. Rodzaj i zalłes badań:

5. Sposób przeprowadzenia badań -

6. Wvnik badania -

P.H.,sTE}\[1ll
Stefan Boczyło

ul. Bystrzycka17
58_100 ŚwrnNtcł

zlecenie.

wytląrnrałość, trwałość, stateczność, bezpie-
czeństwo użytkowania.

PN-EN 16139:2013
PN-EN 1728:2O12
PN-EN |022z2007
(PN-EN 13761:2004)
(PN-EN t5373:20l0)
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Prowadzący badania
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Atest zawiera 3 strony

Wyniki badń odnosą się wyłącmie do badanego/ych/ wyrobu/ód. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest

nię może być powielany inaczej jak tylko w całości.
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ATEST Nr 67l14Ail
badania wymiarów

KRZESŁA DO POMIESZCZEN

Nazwawyrobu - Krzesło - model TDC-132

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

STATECZNOSC

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

pkt
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1

dostępne krawędzie i narożniki fazowane lub zaokrąglone poątywny

zadziory, ostre krawędzie niedopuszczalne poąrrywny

otwarte końce rur zamknięte lub zakryte porytlrwny

części ruchome i nastawne nie powodująurazów nie dotyczy

p ołączenia częśc i nośnych nie poluzowują się pozyĘwny

smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia nie dotyczy

4.2

punkty przycięcia lub ściśnięcia przy skła-
daniu i rozkładaniu

akceptowalne nie dotyczy

punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas
dziŃania mechanizmów

niedopuszczalne nie dotyczy

punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas
normalnego uĄtkowania

niedopuszczalne poątywny

Nr Rodzaj badania Obciązenie Wynik
badania

l Utrata równowagi do przodu s

S

ła pionowa 600 N
ła pozioma 20 N pozytywny

2 Utratarównowagi na bok krzesła bezporęczy
S

S

ła pionowa 600 N
ła pozioma 20 N poZytywny

a
_, Utratarównowagi do tyłu

S

S

ła pionowa Fl 600 N
ła pozioma Fz l47 N

pozytywny

W wmm
WVmiar wq PN-EN 16139 w wvrobie WVnik

wvsokość siedziska 400 - 500 485 pozytywny
Głębokość siedziska 380 _ 470 390 oozvtvwnv
szerokość siedziska m n.400 405 nozl,tywnv
odleełość pomiędzy por ęczami m n.460 nie dotyczy
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ATEST Nr 67l14lW
b ądań wytr zymało ś c iowych
i bezpie czeństw a użytkow ania

Namva wyrobu - Krzesło - model TDC-132

Poziom badań: 1

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciązenie siedziska - 160 kg.

Badania przeprowadził: .....

L

pkt.
PN-EN 172B:

2012
Rodzaj badania

Wańość siły
P (N)

Liczba
Cykli

Wy-
ma-

oanie

Wynik
badania

6.4
Statyczne obciążenie
- siędziska
- oparcia

l600
560

10

10

,z
F]
N

MNa

N
tJ]
na

pozytywny
DoZvtvwnv

6.5
Statyczne obciążenie przedniej kra-
wedzi siedziska

13 00 10 po4/rywny

6.6
Statyczne obciązenie pionowe na
oparcie

600
obciąźenie siedzi-

ska 1300 N
l0 pozyrywny

6.8,6.9
Statyczne obciązenie poprzeczki na
Stopy

1300 l0

6.10
Statyczne obciąźenie poręczy \a
boki

400 l0

6.11
Statyczne obciązenie poręczy siłą
skierowaną do dołu

750 5

6.I3.1,
6.13.2

Statyczne obciązenie pionowe w
górę poręczy krzeseł sźaplowanych

250
albo podnosić stos z

ma,x. 8 krzeseł
ma.x.25 kg

podnosic 10 razy,
w czasie > 10 s

6.1,7

Trwałość:
- siedziska
- oparcia

l000
300

100 000 poą/tywny
pozytywny

6. 18
Trwałość przedniej krawędzi siedzi-
ska

800 50 000 poZytywny

6,20 Trwałość poręczy 400 30 000

6.2l Trwałość poprzeczki na stop} l000 50 000

6. 15 StaĘczne obciązenie przednich nóg
500

obciązenie siedzi-
ska 1 000 N

10 pozy,tywny

6.16 Statyczne obciązenie bocznych nóg
400

obciąUenie siedzi-
ska 1000 N

l0 poz}Ąylvny

6.24 udarowe siedziska
wysokośó spadku

ż4Omm
10x

poZytywny

6.25 Udarowe oparcia
spadekz wysokości

210 mm/380
10x

pozytywny

6.26 Udarowe poręczy
spadek z wysokości

210 mm/380
10x

6.27.1
Badanie odporności na spadek (sie-
dziska wie1oosobowe)

wysokośó spadku,
mm

2x5x
nie dotyczy

6,14
Statyczne obciązenie pomocniczej
powierzchni do pisania

300 l0

6.22
Trwałość pomocniczej powierzchni
do pisania

l50 10 000


