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z dnia: 30.03.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 67l20lW
b adań: wytrzrymałościowych w zakresie bezpieczeństwa uĘtkowania

1. Nazvva i typ (symbol) v,yrobu - Fotel obrotowy VICTORIA

2. Producent - Zleceniodawca -

NASZ ZNAK: BWlPBl69l20

3. Dokumenty identyfikujqce wyrób -

4. Rodzaj i zalrres badań:

5. Sposób przeprowadzenia badań -

6. Wynik badania-

badania

GRUSZCZYN 29.04.2020

EURONOVA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wrobela 5

3a-798 KRAKOW

zlecenie + karta produktu.

wymiary, wytrzymńośó, trwałość, stateczność,
b ezpie czeństwo uzl,tkowani a.

wg: PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2019
PN-EN 17 28z2012/AC :20 13
PN-EN t022:2019

PoZYTY\ryNY

Fn[r5§ #l[t,nĄDJe*{
nłi, : ń, fiŁfr .T,,§s:c:ak

lmgr piotr Błaszczakl

Atest zawiera 4 strony
Wymiki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobulówl. Bęz pisemnej zgody ZBIWPM REMODEX atest
nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.



ATEST Nr 67l20Ail
badań bezpieczeństwa

str. ż

B ADANIA

Wymiary wg PN-EN 1335-1

Nanła mebla - Fotel obrotowy VICTORIA

w
pkt
PN-EN

Oznaczany
wymiar

Wymiar
Rodzaj B W Wyrobie

min. maks. min maks
SIEDZISKO

6.1
wysokość siedziska*/
- zakres regulacii

a
420
100

510
@

400 510
1l0

6.ż
głębokość siedziska/*
- zakres regulacji

b
400
50

4ż0
@

400 455
65

6.3 głębokość powierzchni siedziska c 380 a 46a

6.4 szerokość siedziska d 400 a 480

6.5
nachylenie powierzchni siedziska/*
- zakres regulacji

e
,)

a
-1"
@

0
7"

oPARCIE

6.6

wysokość punktu podparcia ple-
ców,,S" powyżej płaszczyzny
siedziska/*
- zakres regulacji

f 170
50

220
@

150 240
90

6.7 wysokość poduchy oparcia o 260 a 530

6.8
wysokość krawędzi gómej oparcia
powyżej siedziska

h 360 a 530 6ż0

6.9 szerokość oparcia l 360 @ 460

6.10 promień l<rz;y,łv izny oparcia k 400 @ 1000

6.11
nachylenie oparcia
- zakres ręsulacii l

15" a
100" I20

ż0
PoRĘCZ

6.12 długośó uĄtkowa poręczy n 200 a ż4a
6.I3 szerokośó uĄ.tkowa poręczy o 40 @ 80

6.I4
wysokość uzytkowa poręczy po-
nad siedziskiem*/

p 200 ż50 195 285

6.15
odległośó przodu użytkowego
poręczy od przedniej krawędzi
siedziska

q 100 a 75 l15

6.16
szerokość prześwitu między porę-
czami - regulowana

r 460 510 445 460

PoDSTAWA

6.17
maksymalne ramię podstawy
krzesła obrotowego

§ a 415 360

6.18 wymiar statecmości t 195 a ż40
@ - nie określono wymagań,
*/ - norma dopuszcza mniejszy i większy wymiar,

Badanie przeprowadził
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ATEST Nr 67l20Ail
badań bezpieczeństwa

KRZESŁO OBROTOWE

Nanva, symbał i typ mebla: Fotel obrotowy VICTORIA

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:

STATECZNOSC:

pkt
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.I

krawędzie siedziską oparcia, pod-
łokietników

zaokąglone, promień min. 2 mrn pozytywny

krawędzie uchwl.tów zaokrąglone lub fazowane pozylywny

pozostałe krawędzie
wolne od zadziorów,

zaokrąglone lub fazowane
pozytyłvny

końce elementów rurowych zamknięte lub zakrlte nie dotyczy

części ruchome i nastawne nie powoduj ąurazow pozytywny

obsługa urządzen regulacyj nych dostępna z pozycji siedzącej pozltywny

p ołączeńa czę ści no śnych nie poluzowują się pozytywny

4.2.I
punkty przycięcia lub ściśnięcia
podczas dzińanta mechanizmów

niedopuszczalne pozytywny

4.2.2
punkty ptzycięcta lub ściśnięcia
podczas normalnego uzytkowania

niedopuszczalne pozltlłvny

Nr Rodzaj badania Obciązenie Wynik
badania

1
Utrata równowagi przy obciąeniu narożnika
siedziska

siła pionowa F1 - 300 N pofiywny

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

J
Utrata równowagi do przodu krzesła z
podnóźkiem

siłapionowaFl 1100N
siła pozioma Fz 20 N nie dotyczy

4
Utrata równowagi na bok krzęsŁaz
poręczami (podłokietnikami)

siła pionowa F1 250 N
siła pionowa Fz 350 N
siła pozioma F: 20 N

poą/rywny

5
Utrata równowagi do tyłu krzesła z blokadą
połozenia oparcia

siła pionowa Fl 600 N
siła pozioma Fz 140 N pozytywny

6
Uttatarównowagi do tlu (z oparciem
przechylanym)

13 dysków (130 kg)
{1 cykl)

pozltywny

B adanie przepr ow adził,':'.Wffi .
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ATEST Nr 67l20lW
badań bezpieczeństwa

KRZESŁO OBROTOWE

Nanąa, symbol i typ mebla: Fotel obrotowy VICTORIA

"/- kółka łpu W, O 50 mm
Uwaga: dopuszczalne maksymalne obciązenie siedziska - 150 kg.

1

Nr Częśc mebla Obciązenia cykle Wyma-
gania

Wynik
badania

1

staĘczre obciąenie
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa 1600 N
siła pozioma 560 N

10

()
wl!
$i Y,
-o .Ń

u)

pozytywny
pozy.ty-wny

2
statyczne obciążenie
przedniej krawędzi
siedziska

siła pionowa 1600 N 10 pozytywny

3
staĘczne obciązenie
podnózka siła pionowa 1300 N 10 nie dotyczy

4
trwałość
siedziska
i oparcia

punkt A siła pionowa 1500 N 120000 pozytywny
punkt C
punkt B

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 80000 pozytywny

punkt J
punkt E

siła pionowa l200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozl.tlwmy

punkt F
punkt H

siła pionowa l200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozltlrvny

punkt D
punkt G siła pionowa 1100 N 20000 pozytlrłmy

5 poręcZe

siła 400 NI odchylona o 10
od pionu 60000 pozlywny

siła pionowa 750 N 5 pozltywny
siła pionowa 900 N 5 pozytywny

6 opór toczenia kółek-/ siła minimalna 12 N siła - 16 N
pozytywny

B a dani e pr z epr o* o a, ł, 
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