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ATEST {SPRAWOZDANIE) Nr 66l1,4lW
h a d a ń : wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa uĘtkowania

t. Nanła i typ (symbol) wy,obu - Kzeslo - model TDC-122
Krzesło - model TDC-123

2. Producent - Zleceniodawca -

3. DokumenĘ identyfikujqce wy,ób -

4. Rodzaj i zalves badań:

5. Sposób przeprowądzenia badań -

6. Wvnik hcdaniu -

GRUSZCZY|{ 2014-02-18

P.H. ,rsTEl![1rl
Stefan Boczyło

ul. Bystrzycka 17
58-100 SWIDNICA

zlecenie.

wyeąrmałośó, trwałość, stateczność, bezpie-
czeństwo uZytkowania.

PN-EN 16139:2013
PN-EN l728z2at2
PN-EN t022:2001
(PN-EN 1376l:2004)
€N-EN 15373:2010)

POZYTYWNY

PREZE$ ZAR}L)LJ

Atest zawiera 3 strony
Wyniki badń odnosą się wyłączrie do badanego/ych/ wyrobu/ód. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest

nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.



str.2
ATEST Nr 66/14Ail
badaniawymiarów

Nanąlawyrobu - Krzesła: model TDC-122, model TDC-123

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

KRZESŁA DO POMIESZCZEŃ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

pkt
PN-EN Rodzaj badania Wymagania

Wynik
badania

4.1

dostępne krawędzie i naroźniki fazowane lub zaokrąglone porytywny

zadziory, ostre krawędzie niedopuszczalne pozyfiny

otwarte końce rur zamknięte lub zakryte pozytywny

części ruchome i nastawne nie powodująr,razów nie dotyczy

połączenia części no śnych nie poluzowują się pozytywny

smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienra nie dotyczy

4.2

punkty przycięcia lub ściśnięcia przy skła-
daniu i rozkładaniu

akceptowalne nie do§czy

punkty przycięcia łub ściśnięcia podczas
dziŃania mechanizmów

niedopuszczalne nie dotycry

punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas

normalnego uĄtkowania
niedopuszczalne po4Ą.rvny

STATECZNOSC

Nr Rodzaj badania Obciążenie
Wynik

badania

1 IJtratarównowagi do przodu
siła pionowa 600 N
siła pozioma 20 N pozy.tywny

2 Utrata równowagi na bok krzesła bezporęczy
S

S

ła pionowa 600 N
ła pozioma 20 N pozy.tywny

a
J IJtratarównowagi do tyłu

siła pionowa Fr 600 N
siła pozioma Fz 149 N po4.tywny

wrłniarv (w mm
Wvmiar wq PN-EN 16139 W Wvrobie WVnik

wysokość siedziska 400 - 500 475 poz},tywly

Głebokośc siedziska 380 - 470 380 pozWywny

szerokośó siedziska min.400 420 poZyt}rvvny

Odlesłość pomiędzy poręczaml min.460 nie dotyczy

Badania przeprow adził: ..



str. 3
ATEST Nr 66/14lW
b adań wytrzymało ś c iowy ch
i b ezpie cz eńs tw a użytkow ania

Nanłą wyrobu - Krzesła: model TDC-|22, model TDC-123

poziombadań: l

pkt.
PN-EN 172B:

2012
Rodzaj badania

Wańość siły
P (N)

Liczba
Cykli

Wy-
ma-

oanie

Wynik
badania

6.Ą

Statyczne obciązenie
- siędziska
- oparcia

1600
560

l0
10

,z
tJ]
N

M
Na

N
tĘ
ca

pozytywny
oozytvwnv

6.5
StaĘczne obciązenie przedniej kra-
wędzi siedziska

1 300 l0 poąĄyWny

6.6
Statyczne obciążenie pionowe na
oparcie

600
obciążenie siedzi-

ska 1300 N
10 poZytywny

6.8,6.9
Statyczne obciązenie poprzeczki na
Stopy

l 300 10

6.10
Statyczne obciążenie poręczy na
boki

400 l0

6.11
Statyczne obciążenie poręczy siłą
skierowaną do dołu

750 5

6. l3.1,
6.13.2

Statyczne obciązenie pionowe w
górę poręczy krzeseł sźaplowanych

250
albo podnosió stos z

ma,x. 8 krzeseł
max. 25 kg

podnosió 10 razy,
w czasie > 10 s

6.17
Trwałość:
- siedziska
- oparcia

l000
300

l00 000 poą/tywny
pozy,tywny

6.18
Trwałość przedniej krawędzi siedzi-
ska

800 50 000 poą4ylvny

6.ż0 Trwałość poręczy 400 30 000

6.21 Trwałość poprzeczki na stopy 1000 50 000

6.15 Statyczne obciąZenie przednich nóg
500

obciążenie siedzi-
ska 1000 N

10 poZyrywny

6.16 Sta§czne obciązenie bocmych nóg
400

obciąłenie siedzi-
ska 1000 N

10 pozyrywny

6,24 udarowe siedziska
wysokośó spadku

240mm
10x

pozi,tywny

6.25 Udarowę oparcia
spadek z wysokości

2l0 mm/380
10x

poą.tywny

6.26 Udarowe poręczy
spadek z wysokości

210 mm/380
10x

6.27.1
Badanie odporności na spadek (sie-
dziska wieloosobowe)

wysokość spadku,
mm

2x5x
nie do§czy

6.14
Statyczne obciążenie pomocniczej
powierzchni do pisania

300 l0

6.22
Trwałość pomocniczej powierzchni
do pisania 150 10 000

Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciązenie siedziska - 160 kg.

B adania przepr ow adz ił:


