
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMoDEX

z-Ar;L^D BADAŃ r WOnOZBŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka zo.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-0a6 Kobylnica

e-rnail : biuło@rernodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax 61817-49-97
tel.kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW lPB/ 13612I

Z}ecenie - zarnówienieNr: b/n-ru
z dnia: ż4.a6.ża2l

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 133f2tnrł
badań: rytrr}m&lł§ciovryth w zakresie Łfipi€ffieństw* łrżytktwani*

t. Nanrą i lyp (symbol) w,yrobu -

2. Praducełlł - Zle cerłiodawca -

3. Dokumenły idnnOrrkwjqce y,yrob -

4. Rodzaj i zakres bcldań:

GRUSZCZYN 31.08.2021

Krzesło obrotowe SAGA PLUS
Krzesło obrotorve SAGA PLUS M

PPHU UNiQUE Karol Gniado
Stojadła. ul" Kołbielska 27

05 -3 00 MINSK MAZOV/IECKI

zlecenie + instrłrkcja montazu

wl,trzymałość. tr"wałość, statecznośó, bezpie-
czeństwo użytkowania-

5. Sposób przeprowadzenia badań - wg: BS 5459-2:2000-/

6. Wynik bądania - POZYTYWNY

*' 
- norma doĘczy biurowych krzeseł stojakowych dla uży.tkowaniaprzez ludzi o masie do l50 kg oraz dla
uĄtkolł,ania do 24 godzin dziennie.

Prowadzący badania
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Atest zarviera 2 strony
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ rłyrobu.rów/. Bęz pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX. atęst
nie moze być powielany inaczej jak fylko ł.całości.
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str.2

MEBLE BIUROTń/E. KRZESŁA STOJAKOWE DO UZYTKOWANIA
PRZEZLUDZI O MASIE DO 150 kg i DO 24 h DZIENNIE

łiclnurłwyrobrł, typ: Kłzeslo obrotorve §AGA PLUS, §AGA PLU§ M

ATEST Nr 133/21lW
b ądań wytr zymałoś ciowyc h
i b e z p i e c z e ń s tw a uz1,- t knw an i a

i ,'".

Bcłdania przeprow adz ił :

Badanie
§g B§ 54§9_
2:2000

punkt
Rodzaj badania Obciązenie Liczba

cykli

Wy-
ma*

ganie

Wynik
badania

A.5
A.5.1

TRWALOSC I BEZPIĘCZEN§TWCI
Badanie bezpieczeństwa przód-§ł
- siedzisko {siła i l)
- oparcie (siła Ę)
- przednia krar,vędz sierlziska (siła l:}

siła pionowa: l340 N
siła pozioma: 635 N
siła pionow,a: l400 N

l 20 000
l20 000
l20 000

-Z
!r:]N

N.a

N
J.]

poątv§,ny
poąvtywny
poz}tylvily

§aetclnie tnrałości
- siedziskcl {siła I,1)

- oparcie {siła tł)
- przednia kawędz sie<iziska {siła t:)

siła pionowa: 1340 N
siła pozioma: 635 N
siła pionowa: l4*0 N

380 000
380 000
380 000

poł,tYwny
pOą.tvwny
połt}ilvn_y"

A.5.2

Badanie udarowc siedziskł
ll \,s o k,J ś ć s i e tŁ i s k{,r u, D a:| c i i ma ks}, m a l ne i
- siedzisko
- przednia krai.r,ędź sił;dziska

wysokość spadku:
350 mrn

5 poZytylv,ny
poz}ty\tny

Il'.ysakość sied:iskt tr pllrycli minimllne_i
- siedzisko
- przednia krarvędz siedziska

wysokość spadku:
35fJ lłnr J poz}ty}Yny

pozy§wny

A.5.3 Obciązenie adarowe oparcia
rr .r,sokość spirdku:
330 mm kat: 45o l0 poąwywny

A.,5.4
Spadek melrla
- na plzednią rłoge
- na t1,Ina nose

lvysokość spadku:
- dla długości nogi
> ż{J0 mrn - 450 mm

l0
10

poZ!t},1§ny
pozyt},ivn,v

A.5.5 Bezpieczłństwo bo*zne silapionorva: l200N
(prżel}1iennic) 250 000 poą,lYwny

A.6

^.6.2.1

STATECZNOŚC
- przcrłracanie do przodu

siła pionowa: 600 N
siła pclzioma: 20 ł"T
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A.6.ż.2 - przervracanie na boki krzesła z podłokiet-
nikanri

siła pionorva: 25B N (la sierlzi,
sko)
stła piorrrorva: 350 N tna podło-
irietnik }

siła 1rziorua: 20 N

1 raz" poz?t.v$.ny

A,6.3,1 - przevracanie do tyłu

s";ła pionowa: ó00 N (rra sierizi-
sko)
siła F przeruacająca: 141 N
- dla kzeseł z ł < 7:0 mn] _ :§a,l I l_
iŁllłoO}T§

1 raz pozy.-t_v.'wny

A.6.3"ż - plrypadkorve przerwacanie dr: ryłu
ptełfu ia klarvędź siedziska
gnjesiom na lvłwkośc l00 mm 1 raz poZ},tylvny

A.6"4
- ptzeitracanie do n,lu krzeseł płłeehvla-
nl,ch i lozkładarrlch l3 krążków 130 kg po4,tyu,ny
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A.7.2

TRWAŁOŚC PODZESPoŁOw
Boczne obciazenie stat)§me podłokietnika siła pozioma ó00 N l0
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pozltywny

t}hciążenie pionoive stat\,czne podłokietnil.:a siła pionorva 1200 N ls POZ!tJ-'Wn}l

A.7"4 Radanie udarorł,e podłokietnika r.r,ys. 330 mm lub kal -.l8o 10 poŁltywny

A.7._5 {,}brót krzesła kat obratu - 45o i 00 000 pozytywny

A.i.6 Regulac.ja rvl,sokości siedziska siła pionowa 1200 N l0 000 poĄtywn},

A.7,8 "I'rwałość elęnentórr steru.j ac_vch siła l00 N 10 p§Z}.t}.1vny

A"1.9 l'rrvałośc urządzen ia blokującego siła pozioma 400 N 500 000 lrie dotyczr,
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