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[dokument obejmuje dwie strony]
[w nagłówku stron 1-2:]
CERTYFIKAT
Nr Z2 090658 0070 Rev. 00

flogo TUV SUO:1

[w stopce stron 1-2:]
TUV SUD Product Service GmbH . Jednostka Certyfikująca . RidlerstraBe 65 . 80339 Monachium . Niemcy rfiv@
Strona (1-2) z2
[strona 2. oparafowana w prawym dolnym rogu]
|wzdłlń lewego marginesu stron 1-2:]
A4l07 .17
CERTYFIKAT
|wzdłuż lewego marginesu holograftczny pasek z napisem:] TUV SUD

ffi.,
ąfrłc1
rroour'c;alłl

fkod obrazkowy:]

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

62-700 Turek
PoLSKA

Znak certyfi kacji: [logo:]

produkt: krzesła obrotowe

Produkt Zostń dobrowolnie poddany próbom ijest zgodny znajważniejszymi wymogami. Wskazany
Powyzej znak ceĄfikacji może być umieszczany na produkcie. Znaki ceĘfikacji nie podlegają
żadnYm modYfikacjom. Ponadto, posiadacz ceĄfikafu nie jest uprawniony do przeniesienia gó na
strony trzecie. Zob. również noty na odwrocie.

Nr rapońu z badań: 713155649-11

Data ważności: 20ż4-12-18

ffi

Data:2019-12-19
fpodpis nieczytelny]
(Jens Biesenack)
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LightUpModel/e:

Parametry:

Testowano zgodnie z:

Zakład,ly
produkcyjny/e:

Wysokość siedziska regulowana spręż yną gazow ą:
Model: SG
Klasa: 4
Materiał: STKMI2
Grubośó ścianki: 2,0 mm

Mechanizm siędziska ze stali i tworzywa sźucznego.
Mechanizm siedziska z funkcją przesuwną.
Mechanizm synchroniczny blokowany w jednej z pięciu pozycji. PĘta
siedziska ze sklejki pokrytej pianką pu i tapicerką tkaninową.
Oparcie stałe, rama ztworzywa sńucznego pokryta siatką.
podłokietniki p59 zpoliuretanu z regulowaną wysokością.
Nakładki podłokietników regulowane do przodu, do tyłu i bocznie.
5 podwojnych kołek łpu twardego lub miękkiego z hamulcem

PPP 5105lA:2010

090658

Niniejszym zaświadczam, iz powyższy prze&ad
angtelskim.

jest zgodny co do treści z dokumentem przedstawionym mi w języku

Tłumacz:
Numer repertorium
Pobrano opłatę:

Datą:

Hanna Ławniczak-lgnaszak, nr TP/5 887/05
584l/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. t z.zoo9
1 4-0 I -2020
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