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fdokument obejmuje dwie strony]
[w tle stron I-2 po przekątnej szary napis ,,profim"]
[w nagłówku stron 1-2:l
CERTYFIKAT
Nr ZlA 090658 0074 Rev.00

[1ogo TUV SUO:]

[w stopce stron l-ż:]
TUV SUD Product Service GmbH . Jednostka CeĄfikująca . RidlerstraBe 65 . 80339 Monachium . Niemcy ttiv@
Strona (l-ż) z2
fstrona 2. oparafowana w prawym dolnym rogu]

{wzdfuż lewego marginesu stron 1-2]
A4l07.17
CERTYFIKAT
|wzdłuż lewego marginesu holograftczny pasek z napisem:] TUV SUD

ffi
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[kod obrazkowy:] 

ffiffiPosiadacz cerĘfikatu: Profim Sp. z o.o.
Gornicza 8

6ż-]00 Turek
PoLSKA

Znak cerĘfi kacj i: [logołpy: ]

Data:2020-0|-29

Produkt: krzesła obrotowe

Badano
zgodnie z: DIN EN 1335-1:2002

DIN EN l335-2:2019
AfPS GS 2014:01 PAK

Produkt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia art. 20-22 prodSG
niemieckiej Ustawy o bezpieczeństwie produktów. Wskazany powyzej znak ceĄfikacji moze byó
umieszczany na produkcie. Znaki ceĘfikacji nie podlegają żadnym modyfikacjom. ponadio,

Posiadacz certyfikatu niejest uprawniony do przeniesienia go na strony trzęcie.CeĘfikat zachowuje
ważnoŚÓ do wskazanej daty, o ile nie zostanie wcześniej anulowany. Zob. również noty na odwrocie.

Nr raportu z badań: 713175628

Data ważności: 2025-01-27
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[podpis nieczytelny]
(Jens Biesenack)
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ZaWadly
produkcyjny/e:

Model/e: AccisPro

Parametry:
Wysokośó siedziska regulowana spręzy ną gazow ą;
Typ: KSKQ-A|B-ZI, Klasa 4
Materiał: Q235B
Grubość materiału : 2,5 mm
Mechanizm siedziskazmetalu i tworzywa sztucznego,z funkcją ślizgu.
Mechanizm synchroniczny blokowany w jednej z pięciu porycji.
Oparcie w ramie ztworzywa sńucznego pokrytego siatką.
PĘta siedziska ze sklejki pokrytej pianką poliuretanową i tapicerką tkaninową.
Podłokietniki P63 z poliuretanu z regulowaną wysokością.
Nakładki podłokietników regulowane do przodu, bocznie iobracane w poziomie.
5 podwojnych kołek łpu twardego lub miękkiego z hamulcem.
Badane biurowe krzesło obrotowe model AccisPro odpowiadatypowi A wg DIN EN 1335-1:2002

N i ni ej s zy m z aśw i a dcz am,
angielskim.

iż powyższy przeWad jest zgodny co do treści z dokumentem przedstawionym mi w języku

Hanna Ław nicz ak- I gnas zak, nr T P / 5 88 7 /0 5
5873/02/20
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 w sprawie
wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (Dz.U. nr ] 5, poz. l 3 t i Dz.IJ. z 24.12.2009)
03-02-2020
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Tłumacz:
Numer reperlorium:
Pobrano opłatę:

Data:
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