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Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 20.11.20l8

ATEST (SPRAWOZDANlE) Nr 2/19M
b a d a ń : rvytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa ułtkowania

l. Narwą i Ęp (symbol) wyrobu -

2. Producent - Zleceniodawca -

Fotel obrotowy MODO

GRosPoL
Jędruch Spółka Jawna

ul. I-ej Brygady l
05-091 ZĄBKI

3. Dokumenty identyfikujqce wyrób - zlecenie + zdjęcie.

4. Rodzaj i zalrłes bądań - wy.trzymałośó, trwałość i stateczność, lvymiary.

5. Sposób przeprowadzenia baclań PN-EN 1335-1:2004,
PN_EN 1335-2:2009,
PN-EN 1335-3:2009.

PoZ},TYwNYó. l, ):\/^ B,ĄD,.1,\-L1-,

Prowadący badania:

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badń odnosą się wyłącmie do badanego/ych/ wyrobu/ó . Bez pisemnej zgody ZBiWPM Remodex, spra-
wozdanie nie moźe być powielane inaczej jak tylko w całości.

PREZES ZARZĄDU

mgr inź. Pictr Bfaszczak



str.2
ATEST Nr 2/19/W
badań zgodności z PN

B ADANI A
na zgodność z PN-EN 1335-1

Nazwą mebla: Fotel obrotowy MODO
Producent (Zgłaszajqcy) - GROSPOL - Ząbki

Wymiary wg PN-EN 1335-1:2004
wymiary w mm

@ - nie określono w;rmagań
/* - dopuszcza się wymiar mniejszy nż minimum i większy niż maksimum

Wymiary funkcjonalne fotela obrotowego §ą zgodne z wymaganiami normowymi dla
krzesel biurowych - rodzaj C.

pkt
PN-EN

Oznaczany
Wymiar

Wy-
miar

Wq PN-EN 1335-1 W Wyrobie
mln. maks. mln. maks.

sl EDzlsKo

ó.l wysokość siedziska,/ł
- zakres regulac|i

a 420
80

480
@

,:, 505
lż0

6.2 głębokośó siedziska b 380 @ 470

6.3 głębokość powierzchni siedziska c 380 @ 500

6.4 szerokość siedziska d 400 @ 500

6.5
nachylenie powierzchni siedziska./*
zakes resulacii @

-l5"
l3"

oPARclE

6.6
wysokość punktu podparcia pleców
,,S" powyżei płaszczyzny siedziska f 170 ż20 170

6.8
wysokośó krawędzi gómej oparcia
powy że.i płaszczyzny s iedzi ska

h 360 @ 690

6.9 szerokość oparcia 360 o 500

6.10 promień krzywizny oparcia k 400 o 800

6.1 t
nachylenie oparcia
- zakes regulacji l

l5" ó
l08 l35

27,
PoRĘcZ

6.1ż dfu gość użytkowa poręczy n 200 a 245
6.1 3 szerokość ułtkowa poręczJ o 40 @ 75

6.14
wysokość uż}tkowa poręczy ponad
siedziskiem

p 200 250 200 ż70

ó.l 5
odległość przodu użytkowego porę-
czy od przedniej krawędzi siedziska

q l00 @ llż

6.16
szerokośó prześwitu międry porę-
czami r .1ó0 o 460 480

PoDsTAwA

6.1,1
maksymalne ramię podstawy kze-
sła obrotowego ,§ @ 4l5 370

6.1 8 wymiar stateczności l l95 @ 310

tAEcEiTcRlUil
Badania prze prowadzrł: ...,Ą<:4......



str. 3
ATEST Nr2/19Ail
badń bezpieczeństwa

krzesło obrotowe

Nazwa, symbol i typ nebla: Fotel obrotowy MODO

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA:

STATECZNOŚC:

pkt.
PN-EN Rodzaj badania Wymagania Wynik

badania

4.1.1

zńziory, ostre krawędzie niedopuszczalne

poZ}.t}nvny
otwarte końce rur, możliwość przy-
trzaśnięcia i przyszczypnięcia zgodne z normą

4.1.2 części ruchome i nastawne nie powodują urazów poz}tywny

4.1.3 połączenia części nośnych nie poluzowują się pozytywny

4.1.4 smarowanie części przesuwnych nie powodują plamienia pozytylvny

Nr Rodzaj badania obciążenie Wynik
badania

1

Utrata równowagi ptzy obcieyżeniu przedniej kra-
wędzi siedziska do dołu masa- 27 kg poZylywny

2 Utrata równowagi do przodu
siła pionowa ó00 N
siła pozioma 20 N poZylylvny

3 Utrata równowagi na bok krzesła z poręczami
Siła pionowa 250 N
siła pionowa 350 N
siła pozioma 20 N

pozytywny

4
Utrata równowagi do tyłu krzesła z oparciem
odchylanym

Obciązeńe - 13 kłę-
ków - masa - l30 kg

pozytywny

l /.;Cą;I'ORiUi!ł
Badania przeprowaazit: ......1#ł4.......



str. 4
ATEST Nr 2/19/W
badań bezpieczeństwa

krzesło obrotowe

Nazwa, symbol i Ęp mebla: Fotel obrotowy MODO

WYTRZYMAŁOŚC i TRWAŁOŚC

Nr Część mebla Obciążenia cykle Wyma-
qania

Wynik
badania

1
przednia krawędź
siedziska

siła pionowa 1600 N 10

C).,N
cdx
^ -5ź

poZylywny

2
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa 1600 N
siła pozioma 560 N 10

poZ}tywny
poZ}.tywny

)

trwałość
siedziska
i oparcia

puŃt A siła pionowa 1500 N l20000 poz}.t$łny
punkt C
punkt B

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 80000 poZytylvny

punkt J
puŃt E

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozytylvny

puŃt F
puŃt H

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 poąt).\łny

punkt D siła pionowa l 100 N 20000 poZ}tywny

4 poręcze

siła pionowa 750 N
siła pionowa 900 N 5 poątywny

siła pionowa 450 N 5 poz}t}nvny

siła pozioma 400 N l0 poZylywny

siła 400 N odchylona o 10'
od pionu 60000 poZyly}vny

5 obracanie krzesła obciąźenie siedziska
p.A-60 kg, p.C-35ke 120000 poZyt}nvny

6 kółka*/

opór
toczenia

siła minimum l2 N
siła- 17N
poZ!t}§ny

trwałość
obciązenie siedziska

p.A - 1l0 ks 36000 pozytywny

*/ kółka §pu H

Uwaga: maksymalne obciążenie siedziska - l50 kg (sporadycmie).


