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Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia:26.0ż.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr flnatW
b a d a ń : wytruymałościorvych w zakresie bezpieczeństwa uĘtkowania

1. Nąnva i Ęp (symbol) wyrobu - Krzesło obrotowe NODI BS/WS

2. Producent - Zleceniodawca -

NASZ ZNAK: BWlPBl63lż0

3. DokumenĘ idenĘfikujqce wyrób - zlecenie + zdjęcie.

4. Rodzaj i zakres badań -

GRUSZCZYN 20.04.2020

GRosPoL
Jędruch Spółka Jawna

ul.I-ej Brygady 1

05-091 ZĄBKI

wytrzymńość, trwałość i stateczność, wymiary.

5. Sposób przeprowadzenia badań

6. WYNIK BADANIA:

badania:

wg: PN-EN 1335-1: 2004,
PN-EN 1335-2z2019
PN-EN 17 28 z20 12 l AC :20 13
PN-EN 1022z2a19

POZYTYWNY

lmgr inż. Piotr Błaszczak/

Atest zawiera 4 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ychlwyrobulówl. Bez pisemnej zgody ZBiWPM Remodex, spra-
wozdanie nie możę być powielane inaczej jak tylko w całości.

PREZEE a.. $ZĄDU

Ęrn{
mgr łiż. Pictr Bł{szczak



str.2
ATEST Nr 61/20lW
badań zgodności z PN

B ADANIA
na zgodność z PN-EN 1335-1

Naała mebla: Krzesło obrotowe NODI BS/WS
Producent (Zgłaszajqcy) - GROSPOL - Ząbki

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

@ - nie określono wymagań
/* - dopuszcza się wymiar mniejszy niż minimum i większy niż maksimum
l) ,_ regulowana

pkt
PN-EN

Oznaczany
Wymiar

Wy-
miar

Rodzai C W Wyrobie
min, maks. mln. maks,

SlEDZISKo

6.I
wysokość siedziska/x
- zakres regulacji

a
420
80

480
@

3,15 490
115

6.2
głębokość siedziska
- zakres regulacii

b
400
a

@
a

400 455
55

6.3 głębokość powierzchni siedziska c 380 @ 450

6.4 szerokość siedziska d 400 q) 485

6.5
nachylenie powierzchni siedziska/*
- zakres regulacii

e
.1o

@

1o

@
0 -9"

9"

oPARClE

6.6
wysokośó punktu podparcia pleców
,.S" powyżej płaszczyzny siedziska
- zakres regulacii

"f a
a

a
@

l65 ż15
50

6.,7 wysokość poduchy oparcia oó 260 600

6.8
wysokość krawędzi górnej oparcia
powyżei płaszczy zny siedziska

h 360 @ 500

6.9 szerokość oparcia l 360 @ 450

6.10 promień l<rryw izny oparcia k 400 @ 600

6.1I
nachylenie oparcia
- zakres regulacji

I
l5o a

i00, 122"
22"

PoRĘCZ
6.1ż długość uzytkowa poręcry n 200 a 240

6.13 szęrokość uzytkowa p or ęczy o a 90

6.I4
wysokość uzytkowa poręczy ponad
siedziskiem1)

p 200 ż50 ż00 ż65

6.15
odległość przodu uzytkowego porę-
czy od przedniej krawędzi siedziska

q 100 @ 100

6.16
szerokośó prześwitu między
poręczaml r 460 @ 480

PoDSTAwA

6.17
maksymalne ramię podstawy
krzesła obrotowego

s a 415 370

6.18 wymiar stateczności t l95 @ 240

B a dani a pr z ep r ow adz i ł,' !' :rffi;Yf

40



str. 3

ATEST Nr 61/20/W
bcldań bezpieczeństwa

krzesło obrotowe

Nanła, symbol i Ęp mebla: Krzesło obrotowe NODI BS/WS

WYMAGAMA BEZPIECZEŃSTWA:

STATECZNOŚĆ:

pkt.
PN-EN

Elementy mebla Wymagania
Wynik

badania

4.1

krawędzie siedziska, oparcia,
podłokietników

zaokrąglone, promień min. 2 mm pozytywny

krawędzie uchwytów zaokrąglone lub fazowane nie dotyczy

pozostałe krawędzie
wolne odzadziorów,

zaokrąglone lub fazowane
pozytywny

końce elementów rurowych zamknięte lub zakryte nie dotyczy

części ruchome i nastawne nie powodująurazów pozytywny

ob sługa utządzef' re gulacyj nych dostępna z pozy cji siedzącej pozytywny

połączeńa części no śnych nie poluzowują się pozytywny

4.2.I
puntrrty przy cięcta lub ściśnięcia
podczas dztŃania mechanizmów

niedopuszczatrnę pozytywny

4.2.2
punkty przy cięcia lub ściśnięcia
podczas normalnego użytkowania

niedopuszczalne pozl.tywny

Nr Rodzaj badania Obciązenie
Wynik

badania

1 Utrata równowagi do przodu
siła pionowa Fr 600 N
siła pozioma Fz 20 N pozytywny

2
IJttŃa równowagi do przodu kłzęsła z
podnózkiem

siłapionowaFr 1100N
siła pozioma Fz 20 N nie dotyczy

1J siła pionowa Fr 300 N pozytywny

4
Utrata równowagi na bok l<rzesłaz
poręczami (podłokietnikami)

siła pionowa Fr 250 N
siła pionowa Fz 350 N
siła pozioma F:29§_

pozytywny

5
|Jttatarównowagi do tyłu krzesła z blokadą
położenia opareia

siła pionowa Fl 600 N
siła pozionra F: 146 N

pozytywny

ń Utrata równowagi do tyłu Wz,eseł z,

odchylanym opareiern
13 krąż*ów (130 kg) pcrry-tyvtty

B a dani a p r z e pr o, o ar'ł,L 
!. 

) .rffiry

IJtratarównowagi przy obciązeniu narożnika
siedziska



str. 4
ATEST Nr 61/20lW
badań bezpieczeństwa

krzesło obrotowe

Nanła, symbol i typ mebla: Krzesło obrotowe NODI BS/WS

WYTRZYMAŁOŚC i TRWAŁOŚC

*/ kółka samohamowne typu W do powierzchni twardych

Uwaga: maksymalne obciązenie siedziska - 150 kg (sporadycznie).

Nr Część mebla Obciązenia cykle
Wyma-
gania

Wynik
badania

1

staĘczne obciązenie
- siedzisko
- oparcie

siła pionowa 1600 N
siła pozioma 560 N

10

()
N€

J4
N(ł)

E
l.,i
.o

pozytywny

2
statyczne obciąZenie
przedniej krawędzi
siedziska

siła pionowa l600 N 10 pozytywny

J
statyczne obciąZenie
podnózka

siłapionowa 1300N 10 nie dotyczy

4
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 poą/tywny

punkt F
punkt H

siła pionowa 1200 N
siła pozioma 320 N 20000 pozytywny

punkt D
punkt G siła pionowa 1100 N 20000

pozytywny

5 poręcZe

siła 400 N odchylona o l0o
od pionu

60000 pozytywny

siła pionowa 750 N 5 pozytywny

siła pionowa 900 N 5 pozytywny

6*l opór toczenia kółek siła minimalna 12 N
siła 16 N

pozytywny

Badania przeproro*o,' 
'.'..'.ł.ffiffi.. 

. ...


