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TUV SUD Product Service GmbH ' Jędnostka CeĘfikująca . RidlerstraBę 65 . 80339 Monachium . Niemcy
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CERTYFIKAT
|wzdŁuż lewego marginesu holograflczny pasek z napisem:]

TUV SUO

[kod obrazkowy:]

Posiadacz cerĘfikatu: Profim Sp. z o.o.
Gornicza 8
62-700 Turek

ffi

PoLSKA

Znak certyfi kacj i : [logołpy

Produkt:

:

]

|@W

krzesła obrotowe

Badano
zgodnie z:

DIN EN 1335-1:2002
DIN EN 1335-2:2019
AfPS GS 2014:01 PAK

Produkt sPełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia art. 20-22 prodSG
niemieckiej UstawY o bezpieczeństwie produktów. Wska zany powyżej znak ceĄfika cji
może byó
umieszczanY na Produkcie. Znaki ceĄfikacji nie podl ęgaJą zadnym modyfitacjoń. ponadio,
Posiadacz ceĘfikatu niejest uprawniony do przeniesienia go ńastrony trzecię.Certyfikat zachowuje
waznoŚĆ do wskazanej datY, o ile nie zostanie wcześniejanulow any. Żob. równiez
noty na odwrocie.

Nr raportu z
Data

badań:

ważności:

713155649-15
2024-11-28
[podpis nieczytelny]

Data: 2019-12-13

(Jens Biesenack)
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produkcyjny/e:

090658

Model/e:

Xenon, Xenon Net

Kenndaten:
Wysokośó siedziska regulow ana spr ęĘną gazow
ą:

Model: SG
Klasa: 4
Materiał: STKMl2
Grubośó ścianki:2,0 mm
Mechanizm siedziska z metalu i tworzywa sztucznego.
Mechanizm siedziska z funkcją przesuwną.
Regulowany opór oparcia.
Mechanizm synchroniczny blokowany w jednej z pięciu pozycji.
Głębokośćsiedziska regulow ana poprzez odchyleńie opaicia. "
Podparcie lędźwiowe.
OParcie ze sklejki pokrytej pianką poliuretanową i tapicerką tkaninową lub
tworzywem sztucznym.
Rama pokryta siatką.
pĘta siedziska zę sklejki pokrytej pianką poliuretanową
i tapicerką

tkaninową.

podłokietniki p59 zpoliuretanu z regulowaną
wysokością.
Nakładki podłokietników regulowane do przoau, do fyłu ibocznie.
5 podwojnych kółek łpu twardego lub miękkiego z hamulcem.
Biurowe krzesło obrotowe model ,,XENON" odpowiada typowi A wg DIN
1335 -I:2002.
Biurowe krzesło obrotowe model ,,XENON NET'' odpowiada
Ępowi A

EN

wg DIN

N

EN

1335 -1:2002.

iniej szym zaświadczam, iżpowyzsz)) przekład jest zgodny co do treści
z dokumentem przedstawionym mi

angielskim.
Tłumacz:

Numer repertorium;

Pobrano opłatę:
Data

w

języku

H anna Ław nicza k- Ignas zak, nr T P/ 5 B87/0 5
5847/01/20
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwościz 24.0t.2005 w
sprawie
wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (Dz.L/. nr ]5, poz. l 3I i Dz.U. ,
żł.t z.zool1
1 1-0 1 -2020
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