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Zlęcenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia:20I4-L0-09

ATEST (SPRAWOZDANlE) Nr 3t4l14tW
b adań : wytrzymało ś ciowych w zakresie b ezpieczeństwa użytkowania

1. Nanła i Ęp (symbol) wyrobu - Fotel biurowy obrotowy NAVIGATOR

2. Producent - Zleceniodawca - sITPLUS
Tumlin -DąbrówkaZZ
26-050 ZAGNANSK

3. Dokumenly idenlyfikujqce wyrób - zlecenie + zdjęcie.

4. Rodzaj i zakres badań,

NASZ ZNAK: BWlJW349lI4

5. Sposób przepro-wadzenia badań -

6. Wynik badania -

Prowadzący badania

GRUSZCZ\T{ 2014_12-01

wytrzymało ść, trwało ść, stateczno ść, bezpieczeń-
stwo uzfkowania.

wg: P|{-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
P|{-EN 1335-3:2009

POZYTYWNY

/mgr lnz. Jacek
"*ź^^t",i;ól ,&,a

il{ż. piatr bŁaszczak

PREZES ZAR7ĄDU

łngr

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badań odrroszą się r,vyłącznie do badanego/ych/ wyrobulowl. Bez pisemne.j zgody ZBIWPM REMODEX, atest
nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
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str,2
ATEST Nr 314/14lW
badań zgodności z PI{

BADANIA
na zgodność z PN-EN 1335-1

Nąnła mebla - Fotel biurowy obrotowy NAVIGATOR

mm

@ - nie określono wymagń, l
/* - norma dopuszcza większy wymiar,

Wymiary funkcjonalne krzesła obrotowego są zgodne z wymaganiami normowymi dla mebli biuro-
wych - rodzaj C.

PN-EN 1335_1 W Wyrobiepkt
PN_EN

Oznaczany wymiar Wymiar

min maks min. maks
SIEDZISKO

6.1
wysokość siedziska/*
- zakres regulacji

a 420
80

480
(X)

430 5l0
80

6.2
głębokośó siedziska
- zakres regulacji

b
400
@

@
a

440 495
55

6.3 głębokość powierzchni siedziska c 380 @ 520

szerokośó siedziska d 400 @

6.5
nachylenie porł,ierzchni siedziska
- zakres regLrlacji

e

,)

@ @
-1 -J -15

|2"

oPARcIE

6.6

wysokość punktu podparcia ple-
ców,,S" porvyżej płaszczy zny
siedziska
- zakres regulacji

f @
@

@
@

160 2ż0
60

6.1 @ 600wysokość poduchy, oparcia o 260

6.9 szerokość oparcia i 360 @ 450

6.10 prornień krzyrvi znr,, oparc ia k 400 @ l 160

6.1 l
naclrylenie oparcia
- zakres regulac.ji

l
@ @

100 112
12"

PoRĘcZ
a ż606,12 długość uzytkorł,a poręczy n ż00

6.13 o 40 @ 80szerokość uzl,tkorva poręczy

2556.14
wysokośó uzytkowa poręczy po-
nad siedziskiem/* - regulowana

p 200 ż50 200

6.15
odległość przodu uży,tkowego
poręazy od przedniej krawędzi
siedziska - ręgulowana

q 100 a 85 I28

6.16
szerokość prześwitu między porę-
czaml

r 460 @ 470

PoDSTAWA

6,1,7
maksymalne ramię podstawy
krzesła obrotowego

ś, @ 405 310

6.18 wymiar stateczności t 195 o 245

B adanie przepr ow adził :

L 6.4 520
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Str.3
ATEST Nr 314/14lW
badan bezpieczeństwa

]lIanła, symbol t Ęp mebla: Fotel biurowy obrotowy NAVIGATOR

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

STATECZNOSC:

pkt
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4,r,1
zadziory, o stre krawędzie niedopuszczalne pozytywny

otwarte końce rur, mozliwość przy-
tr zaśni ę cia 1 pT zy szc zyp ni ę c i a

zgodne znormą pozytywny

4,1.2 części ruchome i nastawne nie powodująurazów poą,tywny

4.1.3 połączenia części nośnych nie poluzowują się pozltywny

4.1.4 smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia pozfywny

Nr Rodzaj badania Obciązenie
Wynik

badania

1
Utrata równow-agi prz1, obciązeniu przed-
niej krawędzi siedziska do dołu

masa - 27 kg pozl.tywny

2 Utratarównowagi do przodu siła pionowa Fr 600 N
siła pozioma Fz 20 N pozl.tywny

J
Utrata równowagi na bok kzesłazpory-
cZaml

siła pionowa Fr 250 N
siła pionowa Fz 350 N
siła pozioma F: 20 N

pozlywny

4

t

Utrata równowagi do tlu siła pionowa Fl 600 N
siła pozioma Fz 192 N pozytywny

Utrata równowagi do tyłu (z oparciem
przechylanym)

13 krązków pozltywny

B adanie przeprow adził,



str. 4
ATEST Nr 314/14Ail
badan bezpieczeńslwa

},[azwa, symbol i Qp mebla: Fotel biurowy obrotowy NAVIGATOR

*'_ 
kółka łpu H

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciązenie siedziska - 150 kg.

L

(

Nr Częśó mebla Obciązenia cykle Wyma-
gania

Wynik
badania

1
przednia krawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N 10

0)wll
= 

,(.)

L v_ia -\l-N a,)

pozlywny

ż
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa 1600 N
siła pozioma 560 N 10 pozl.tywny

J
trwałość
siedziska
i oparcia

prrnkt A siłapionowa 1500 N i20000 pozytywny

punkt
punkt

C
B

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 80000 pozytywny

punkt J
punkt E

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozltywny

punkt
punkt

F
H

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozytywny

punkt D siła pionowa 1100 N 20000 pozl.tywny

4 poręcze

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 pozytlłłłty

siła pionowa 450 N 5 pozytywny

siła pozioma 400 N 10 porytywny
siła 400 N odchylona o 10o

od pionu 60000 pozytywny

5 obracanie krzesła
obciązenie siedziska
p.A-60 kg, p.C-35kg 120000 pozytywny

6 kółka*/

opór
tocZenla

siła minimuryr 15 N siła - 30 N
pozytywny

trwałość
obciążenie siedziska

p.A - 110 kg
36000 pozytywny

Badanie przeprow adził.

WYTRZYMAŁOŚC i TRWAŁOSC


