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Zlęcente - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia:2014-10-09

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 315l14lW
b ad ań : wy trzy mało ś ciowych w zakres ie b ezpie czeństwa użytkow ania

1. Nanła i typ (symbol) wyrobu - Fotel biurowy obrotowy SPACE

2. Producent - Zleceniodawca -

NASZ ZNAK: BWlJW350lI4

3. DokumenĘ idenĘ/ikujqce wyrób - zlecenie + zdjęcie.

4. Rodzaj i zalcres badań

GRUSZCZYN 2014-12-01

SITPLUS
Tumlin -DąbrówkaZż
26-050 ZAGNANSK

wytrzymŃość, trwałość, stateczn ośó, bezpieczeń-
stwo użytkowania,

5. Sposób przeprowadzenią badań-

6. Wynik badanią -

Prowadzący badania

/mgr inz. Jacek

wg: PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2z2009
PN-EN 1335-3:2009

POZYTYWNY

PREZĘ$ ZARZĄDIj

ffi)łrł{'
in{ piatr dfaszczakmgr

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobulolvl. Bęz pisemnej zgody ZB|WPM REMODEX, atest
nie moze być powielany inacze.ijak tylko w całości.



str. 2
ATEST Nr 315/14lW
badan zgodności z PN

B ADANIA
na zgodność z PN-EN 1335-1

Nanva mebla - Fotel biurowy obrotowy SPACE

wmm

@ - nie określono wymagań, j
/* - norma dopuszcza większy wymiar,

Wymiary funkcjonalne krzesła obrotowego są zgodne zrymaganiami normowymi dla mebli biuro-
łyych - rodzaj C.

PN-EN 1335-1 W Wyrobiepkt
PN-EN

Oznaczany wymiar Wymlar
min maks min. maks.

SIEDZISKO

6.1
wysokość siedziska/*
- zakres regulac.ji

a 4ż0
80

480
@

450 530
80

6,2
głębokość siedziska
- zakres regulacji

b
400
@

@
@

465

6.3 530głębokość powierzchni siedziska c 3B0 @

6.4 szerokośó siedziska d 400 @ 510

6.5
nachylenie powierzchni siedziska/*
- zakres regulacji

e
@

1

a
--t" -6 -12'

6"

oPARCIE

6.6

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

f o
@

@
@

155 215
60

5106.7 rrysokość poduchy oparcia o 260 @

6.9 szerokośó oparcia i 360 a 500

6.10 pron-r i eli krz1.,rvizny oparc i a k 400 @ 900

6.1 l
nachylenie oparcia
- zakres regulacji

l
@ @

108 120
1ż"

PoRĘcZ
6.12 długość uzytkowa poręczy n 200 a ż50

l006.13 szerokość uzytkowa poręczy o. 40 a
6.14

wysokośó uzytkowa poręczy po-
nad siedziskiem/* - regulowana

p ż00 250 220 300

6.15
odległość przodu uzytkowego
poręazy od przedniej krawędzi
siedziska

q 100 a l18

6.16
szerokość prześwitu między porę-
QZaml

r 460 (, 460

PoDSTAWA

6.I1
maksymalne ramię podstawy
krzesła obrotowego

s @ 400 365

6.18 wymiar stateczności t i95 @ 215

PltTĄ
i il \ l l.J .l ,,

L

510
45
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str.3
ATEST Nr 315/14lW
badań bezpieczeństwa

}{azwa, symbol i typ mebla: Fotel biurowy obrotowy SPACE

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA :

STATECZNOŚC:

pkt,
PN_EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1.1

zadziory, o stre krawędzie niedopuszczalne pozytywny

otwarte końce rur, mozliwośc ptzy-
tt zaśntę cia l pr zy szc zypni ę c i a

zgodne znotmą pozytywny

4.I.ż części ruchome i nastawne nie powodująurazów pozl,tywny

4.1.3 p ołączenla części no śnych nie poluzowują się pozytywny

4.1.4 smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia pozl.tywny

Nr Rodzaj badania Obciązenie Wynik
badania

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

masa - 27 kg pozltywny

2 Utrata równowagi do przodu siła pionowa Fr 600 N
siła pozioma Fz 20 N pozytywny

a
J

Utrata równowagi na bok krzesła zporę-
cZaml

siła pionowa Fr 250 N
siła pionowa Fz 350 N
siła pozioma Fl 20 N

pozytlłvny

4

{

Utrata równowagi do tyłu
siła pionowa Fr 600 N
siła pozioma Fz 192 N pozytywny

Utrata równowagi do tyłu (z oparciem
przechylanym) 13 krążków pozytywny

L

Badanie przeprowadził, ....&..*^. . ...

LABORATOPJ!ł[



(

Str. 4
ATEST Nr 315/14AV
badan bezpieczeństwa

Nazwa, symbol i typ mebla: Fotel biurowy obrotowy SPACE

WYTRZYMAŁOSC i TRWAŁOŚC

-/- 
kółka łpu H

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska - 150 kg,

L

Nr Częśc mebla Obciązenia cykle Wyma-
gania

Wynik
badania

1
przedniakrawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N 10

.-l
()

*, llEx
ś*

U))

pozltywny

2
- siedzisko
- oparcie

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

J
trwałość
siedziska
i oparcia

punkt A siła pionowa 1500 N 120000 pozltywny
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 pozy,ty,wny

punkt D siła pionowa 1100 N 20000 pozytywny

4 poręcze

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 pozltywny

siła pionowa 450 N 5 pozytywny

siła pozioma 400 N 10 pozl.tywny

siła 400 N odchylona o 10o

od pionu
60000 pozytywny

5 obracanie wzesła obciążenie siedziska
p.A-60 kg, p.C-35kg 120000 pozl.tywny

6 kółka-/

opór
toczenia

siła minimurn 15 N
siła-21 N
pozytywny

trwałośó
obciążenie siedziska

p.A - 110 kg
36000 pozltywny

B adanie przepr ow adził,


