




fdokument obejmuje dwie strony]
[w nagłówku stron 1-2:]
CERTYFIKAT
Nr ZlA 090658 0069 Rev. 00

[logo rUV SUO:1

[w stopce stron |-2:]
rUV SUO Product Service GmbH ' Jednostka Certyfikująca . RidlerstraBe 65 . 80339 Monachium . Niemcy ttiv@
Strona (1-2) z2
[strona 2. oparafowana w prawym dolnym rogu]
|wzdłuż lewego marginesu stron l-ż:]
A4l07 .17
CERTYFIKAT
|wzdŁuż lewego marginesu holograficzny pasek z napisem:] TUV SUP

ffi

[kod obrazkowy,r m
Posiadacz certyfikatu: Profim Sp. z o.o.

Gornicza 8

62-700 Turek
PoLSKA

Znak certyfi kacj i : [logołpy : ]

Data: 2019-12-13

tffiW

[podpis nieczytelny]
(Jens Biesenack)

Produkt: Krzesła dla gości

Badano
zgodnie z: DIN EN l6139:2014

AfPS GS 2014:01 PAK

Produkt sPełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia art. 20-22 prodSG
niemieckiej Ustawy o bezpieczeństwie produktów. Wskazany powyżej znak certyfikacji może być
umieszczanY na produkcie. Znaki ceĄfikacji nie podl egają żadnym modyfikacjom. ponadio,
Posiadacz ceĄfikatu niejest uprawniony do przeniesienia go na strony trzecię.Certydkat zachowuje
waznoŚĆ do wskazanej daty, o ile nie zostanie wcześniej anulow any. Zob. również noty na odwrocie.

Nr rapońu z badań: 1 13l55649-16

2024-12-02Data ważności:
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[tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] - [TP/58S7l05]- [Rep. 5848l0ll20l _ [strona l z 2]
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Zal<ladly
produkcyjny/e: 090658

Model/e: XENON H, XENON NET V

Kenndaten:
Krzesło naPłozach z Podłokietnikami tub bez podłokietników, oparcie tapicerowane lub siatkowe.
Krzesło z czterema nogami z podłokietnikami lub bez podłotiótnit<ow, oparcie tapicerowane lub
siatkowe.
Rama metalowa, średnica ż2 mm.
Podstawa oparcia z wy dłużonego materiału ramy.
Siedzisko ze sklejki, wykładane i pokryte tkaniną.
Podłokietniki z tworąlwa sztuc znego.
Płozy z tworzywa szfucznego.

ProbY mechaniczne wykonano zgodnie z DIN EN l6l39:2014,poziom badani aLl.

Niniej szym zaświadczam, iż powyższy
angielskim.

przekładjest zgodny co do treści z dokumentem przedstawionym mi w języku

Tłumacz:
Numer repertorium:
Pobrano opłatę:

Data:

Hanna Ławniczak-Ignaszak, nr TP/5 887/05
5848/01/20
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24.01 .2005 w sprawie
wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (Dz.U. nr ] 5, poz. l3l i Dz.U. , )ł. tz.zoo9
1 4-0 1 -2020
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