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ATEST (SPRAWOZDANlE) Nr 70/15/W
badah wtfzymąlościonTch w zakreśie bezpieczeńśtwa ułtkowania

I. NtlZWa i typ (symbol) wlł,obu - Krzeslo obrotowe IIT-5018

2. Producent - Zleceniodawca - P.H. 
"STEMA"Stefan Boczyło

trl. Bvstrzvcka ] 7
58-100 SW]DNICA

żecenie + żdjęcie.3, Dohumenty identyJihujqce wyrób -

4. Rodzaj i zalttes badań:

NASZ ZNAK: BWJKl72l15

Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia:.2ol5-D2-71

prowadzacv badania

rl_,fu^ł".__
) ^i ii j,,"f ł", l'""")ri

GRUSZCZYN 2015-03-17

\Ąrytrżymałość, trwałość, statecaość, bezpie-
cżeństwo uątkowania.

5. Sposób przeprowadzenia badań

6. lltynik badania -

wg: PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009

PoZYTY§T,{Y

Atest zawiera 3 strony
w).niki badń odnoszą się wyłączni§ do badanego/ychl wyrobu/ó , Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMoDEX atesl
nie mo7e być po\aielaly inac7ej jat rylko w caIoici.

PREZES ZARZĄDU

mgrlE Piolr Błasz@ak



str. 2
ATEST Nr 70l15M
badań bezpieczeństwa

KRZESŁO OBROTOWE

Nązwa, symbol i op meblą: Kłzeslo obrotowe HT-5018

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:

pkt,
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1.1

zadziory, ostre kawędzie niedopuszczalne poąrtyłny

otwarte końce rur, moż]'|\T ość przy-
tzaśnięcia i przy§zczypnięcia zgodne z normą pozytywny

4.1 -2 części ruchome i na§tawne nie powoduią uazów poz}ć}-\\ny

4.1.] połączenia części nośnych nie poluzowują się poz).t).!vny

4.1.4 smarowanie części przesuwnych nie powoduią plamienia poz},tylvny

STATECZNOSC:

Nr Rodzaj badania obciążenie Wynik
badania

Utrata równowagi przy obciążeniu przedniej
kawędzi siedziska do dofu

masa- 27 kg poz}tywny

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

3
UtTala Iórłnowagi na bok kzesła z poręcza-
mi

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

poz}.t}aĄŁy

4 Utrata lównowagi do tyłu
siła pionowa Fi 600 N
siła pożioma F2 l92 N poz}.t}Mny



stl. 3

ATEST Nr 70/15M
bądań bezpieczeńśtwa

KRZESŁO OBROTOWE

Nazva, symbol i typ meóla] Krze§ło ołrrotowe HT-5018

/*-§?uW

UWAGA: dopuszczalnę maksymalne obciążenie siedziska - 150 kg

Badąnie plzeprowądził : .........!.*,-ż..1i:

WYTRZYMAŁOŚC i TRWAŁOŚC

Nr część mebla obciążenia cykle Wyma-
oania

Wynik
badania

1
przednia kawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N l0

.i
J§

-Ń

porytylvny

2
- siedżisko
- oparcie

siła pionowa 1 600 N
siła oozioma 560 N 10 poż}ływny

3

trwałośó
siedziska
i oparcia

puŃt A siła pionowa 1500 N ]20000 porytywny
puŃt c
nunk B

siła pionowa l 200 N
siła oozioma 320 N 80000 po4.tyłny

pukt J
Dunlć E

siła pionowa 1200 N
siła pożoma 320 N 20000 poz},t}nvny

punkt F
punkt H

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 poz}tyi\łly

punlł D siła pionowa 1I00 N 20000 poz}tylvny

4 poręcze

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 poz}ty\ł!y

siła pionowa 450 N 5 pozytywny

siła pozioma 400 N 10 poz}4ylvny

siła 400 N odchylona o 10"

od Dionu
60000 pozytylYny

5 obracanie kzesła obci€enie §iedżiska
p.A-60 ks. p,c-35kg l20000 pozyty\łny

6 kółkr,l

opór
toczenia

siła minimum 12 N siła - 12 N

trwałość
obciązeńe siedziska

p.A - l10 ke 36000 pozytywny

l.AijtFATt]ntI


