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Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: ż0I4-05-2I

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 207l14lW
b adań : wy trzy mało ś ciowych w zakresie b ezpieczeństwa użytkowania

1. Nanva i Ęp (symbol) wyrobu -

NASZ ZNAK: BWlJW233lI4

6. Wynik badąnią -

Prowadzący badania

2. Producent - Zleceniodawca -

3. Dokumenly iclenĘJikujqce wyrób - zlecenie.

4. Rodzaj i zalrres badań:

5. Sposób przeprowadzenia badań -

GRUSZCZYN 2014-06-30

Krzesło obrotowe SPECTRUM HB
Krzesło obrotowe SPECTRUM

SitPlus
Tumlin -DąbrówkaZ}
26-050 ZAGNANSK

vrrytr zymńo ś ó, trwało ś ó, stateczno ś ć, b ezp i e czeń-
stwo uzltkowania.

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

POZYTYWNY

PiĘEZE§ ZARZ,^PU

&..ą
inż, Piatr Błźszczak

/mgr inż. Jącek
mgr

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badań odnosz ą się wyłącnlie do badanego/ych/ wyrob uJówl . Bęzpisemnej zgody ZB)WPM REMODEX, atest
nie może być powielany inaczejjak tylko w całości.



str.2
ATEST Nr 207 lt4lW
badań zgodności z PN

BADANIA
na zgodność z PN-EN 1335-1

Nanłą mebla - Krzesło obrotowe SPECTRUM HB
Producent (Zgłaszajqcy) - SitPlus - ZAGNAŃSK

wmm

@ - nie określono lvyrnagań,
]) 

- nieregulowana/ę. 2) - rcgulowana,/e
*/ 

- dopuszcza się więcej,--l 
- regulacja pochylenia siedziska razem zregulacją pochylenia oparcia

Ur,vaga: Wymiary krzesła zgodne z wymaganiami normy dla rodzaju C, Wyrób spełnia wymagania do§czące ergonomii oraz rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia I grudnia l998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny placy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe.

PN-EN 1335-1 W Wyrobiepkt
PN-EN

Oznaczany wymiar Wymiar

min maks min maks.
SIEDZISKo

6.1
wysokośó siedziska
- zakres regulacii a 4ż0

80
480
@

420 510t/
90

6.2 głębokośó siedziskal) b 380 @ 440

6,3 głębokośó powierzchni siedziska c 380 @ 500

6.4 szerokośó siedziska d 400 @ 510

6.5
nachylenie powierzchni siedziska**/
- zakres regulacji

e
-1
@ @

-4 -13
9

oPARCIE

6,6
wysokośó punktu podparcia ple-
ców,,S" powyżej pŁaszczyzny
siedziska

"f I70 220 220

6,7 wysokość poduchy oparcia1) o ż60 @ 510

6.9 szerokość oparcia i 360 @ 480

7006.10 promień k rryw izny op arcia k 400 @

6.1 1
nachylenie oparcia**/
- zakres regulacji

l
@ @

100" 1 15'
15'

PoRĘCZ
6.Iż długość ułtkowa poręczy n ż00 lx) 250

o 40 (x) 956.I3 szerokośó uzytkowa poręczy

6.I4
wysokośó uzltkowa poręczy po-
nad siedziskiem2)

nr 200 250 ż05 280-1

6.15
odległośó przodu uzytkowego
poręczy od przedniej krawędzi
siedziska

q l00 o 117

4756.16
szerokość prześwitu między porę-
czami

r 460 a
PoDSTAwA

6.I7
maksymalne ramię podstawy
Łłzesła obrotowego

,s a 405 365

6.18 wymiar stateczności t 195 (, 230

Badanie przeprowadził.
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ATEST Nr 207l14lW
badań bezpieczeństwa

Nanła, symbol i typ mebla: Krzesło obrotowe SPECTRUM HB

STATECZNOŚC:

pkt
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.I.I
zadziory, o stre krawędzie niedopuszczalne pozytywny

otwarte końce rur, mozliwośó przy-
tr zaśnię cia i pr zy szczypnię c i a

zgodne znorrną pozytywny

4.I.2 części ruchome i nastawne nie powodująlurazow pozltpvny

4.I.3 p oŁączenia czę ści no śnych nie poluzowują się pozy{ywny

4.I.4 smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia pozfiywny

Nr Rodzaj badania Obciążenie Wynik
badania

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

masa - 27 kg pozytywny

2 Utrata równowagi do przodu siła pionowa F1 600 N
siła pozioma Fz 20 N pozltywny

aJ
Utratarównowagi na bok krzesła z porę-
czami

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

pozltywny

4

$

Utrata równowagi do tyłu
siła pionowa Fr 600 N
siła pozioma F2 192 N pozytywny

UtrŃarównowagi do tyłu (z oparciem
przechylanym) 13 krązków pozl.tywny

Badanie przeprowadził : .

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA :

l
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ATEST Nr 207l14Ail
badań bezpieczeństwa

Nanła, symbol i typ mebla: Krzesło obrotowe SPECTRUM HB

WYTRZYMAŁOŚC i TRWAŁOŚC

-'- 
kółka typu H

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska - 150 kg.

Nr Częśc mebla Obciążenia cykle Wyma-
gania

Wynik
badania

1
przedniaWawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N 10

C)vl!
:,!,,

.a -VN
u)

pozltyłvny

2
- siedzisko
- oparcie

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

J

trwałość
siedziska
i oparcia

punkt A siła pionowa 1500 N 120000 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 pozytywny

punkt F
punkt H

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozytywny

punkt D siła pionowa 1100 N 20000 pozltywny

4 poręcze

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 pozytywny

siła pionowa 450 N 5 pozytywny

siła pozioma 400 N 10 pozy§łvny
siła 400 N odchylona o 10o

od pionu 60000 pozytylłłty

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

6 kółka-/

opór
toczenta

siła minimum 15 N siła- 21 N
poą.tywny

trwałośó
obciąenie siedziska

p.A - 110 kg
36000 pozytywny

Badanie przeprowadził : ..,.


