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TUV SUD

[kod obrazkowy:]

Posiadacz certyfikatu: Profim Sp. z o.o.
Gornicza 8
62-700 Turek
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Znak cerĘfi kacj i: [logo

produkt:

:

]

krzesła obrotowe

Produkt zostŃdobrowolnie poddanypróbom i jest zgodny znajważniejszymi
wymogami. Wskazany
PowYzej znak ceĘfikacji moze być umieszczany na produkcie. Ziaki certyhka.Ji ni. podlegają
ŻadnYm modYfikacjom. Ponadto, posiadacz ceĘfikafu nie jest uprawniony
do przeniesienia go na
strony trzecie. Zob. równiez noty na odwrocie.

Nr rapońu z
Data

badań:

ważności:

7t3l55649-18
2024-12-18
[podpis nieczytelny]

Data: 2019-12-19

(Jens Biesenack)
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Model/e:

2z2]

Xenon Net

Parametry:
Wysokość siedziska regulowana spręzyną gazową:

Model: SG
Klasa:4
Materiał: STKMl2
Grubośćścianki:2,0 mm
Mechanizm siedziska z metalu i tworzywa szfucznego.
Mechanizm siedziska z funkcją przesuwną.
Regulowany opór oparcia.
Mechanizm synchroniczny blokowany w jednej z pięciu pozycji.
zmiennagłębokośćsiedziska poptzezodchylenie óparcia. Podparcie lędźwiowe.
oparcie na ramie z tworzywa sztucznego pokrytej tkaniną siatkową.
Rama kryta siatką.
pĘta siedziska ze sklejki pokrytej pianką pu
i tapicerką tkaninową.
podłokietniki p59 z poliuretanu z regulowaną
w}sokością.
Nakładki podłokietników regulowane do przodu, do tyfu ibocznie.
5 podwojnych kołek łpu fwardego lub miękkiego z hamulcem
Testowano zgodnie z:

PPP 5105lA:2010

Zal<|adly

produkcyjny/e:

090658

Niniej szym zaświadczam, iz powyższy przekładjest zgodny co do treściz
dokume ntem przedstawionym mt w języku
angielskim.
Tłumacz:
Hanna Ław niczak- Ignaszak, nr TP/ 5 88 7 /0 5
Numer repertorium:
5842/01/20
Pobrano opłatę;
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwościz 24.01.2005
w sprawie
wynagrodzeniatłumaczaprzysięgłego (Dz.U. nr ]5, poz. l3l i Dz.(]. rił,tz.zoos|
Data;
l 4-0 1 -2020
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