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Załączniki / Annex:1 

Nr referencyjny Klienta: 
Client Reference No.: 

1967621 
Data zamówienia: 
Order date: 

2020.05.05 

Zleceniodawca**: 
Client**: 

EXCELLENT S.A. 
Podłęże 662, 32-003 Podłęże 

Przedmiot badania**: 
Test item**: 

Siedzisko mieszkaniowe  

Oznaczenie / Nr typu**: 
Identification / Type No.**: 

nr partii 00086/330-404/LA/20    

Rodzaj zamówienia: 
Order content: 

Badanie wytrzymałości 

Podstawa badań: 
Test specification: 

Badanie wytrzymałości wg indywidualnych wymagań klienta 

Data przyjęcia: 
Date of receipt: 

2020.04.28 

 

Nr próbki 
Test sample No.: 

P/20/142 

Czas badania: 
Testing period: 

2020.05.15 

Miejsce badania: 
Place of testing: 

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 
ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań 

Laboratorium badawcze: 
Testing laboratory: 

Laboratorium Badawcze  
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 
Oddział Poznań - Hardlines  

Wynik badania*: 
Test result*: 

Pass 

Opracowane / Compiled by : 
 
 
 
 
 

2020.05.18 Ł. Skrzypczak / Spec. ds. badań 

Autoryzowane / Authorized by : 

 
 
 
 
 

2020.05.18 W. Sajewicz / Koordynator Laboratorium 

Data 
Date 

Nazwisko/Stanowisko 
Name/Position 

Podpis 
Signature 

Data 
Date 

Nazwisko/Stanowisko 
Name/Position 

Podpis 
Signature 

Inne / Other: 
 
Patrz dokumentacja fotograficzna w załączniku nr 1.  
See photo documentation in attachment 1 
 

Stan przedmiotu badania po dostawie: 
Condition of the test item at delivery: 

Przedmiot badań jest kompletny i nienaruszony 
Test item complete and undamaged 

*Legenda: 1 = bardzo dobrze 2 = dobrze 3 = zadowalający 4 = dostateczny 5 = niedostateczny 

 P(ass)-zgodne z podstawami kontroli/wymaganiami/specyfikacją 
F(ail)-niezgodny z podstawami 
kontroli/wymaganiami/specyfikacją 

N/A = nie dotyczy N/T = nie badano 

* Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor 
 P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested 

Raport z badań odnosi się wyłącznie do badanych obiektów i nie może być powielany w formie wyciągu bez zezwolenia Laboratorium. Raport nie 
upoważnia do korzystania z jakichkolwiek znaków oraz logo firmy TÜV Rheinland Group.    **) Dane dostarczone przez Klienta 
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This 
test report does not entitle to carry any test mark TÜV Rheinland Group.      **) Data provided by the Customer 
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UWAGI/ REMARKS 
Wyposażenie badawcze używane w czasie badań zostało wywzorcowane zgodnie z Harmonogramem wzorcowań i sprawdzeń. Wyposażenie spełnia wymagania zawarte  
w odpowiednich normach. Identyfikowalność używanego wyposażenia badawczego jest zapewniona przez zgodność z dyspozycjami systemu zarządzania. Szczegółowe informacje 
dotyczące warunków badań, wyposażenia i niepewności pomiaru są dostępne w Laboratorium Badawczym i mogą być dostarczone na żądanie.  
The equipment used during the specified testing period was calibrated according to Test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant 
standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of management system. Detailed information regarding test conditions, equipment 
and measurement uncertainty is available in the Laboratory and could be provided on request 
Jak uzgodniono w umowie, dokument ten został podpisany wyłącznie w formie cyfrowej. TÜV Rheinland nie sprawdziło i nie jest w stanie sprawdzić, które z wymogów prawnych 
lub innych odnośnych wymogów mają zastosowanie do niniejszego dokumentu. Taka weryfikacja leży w zakresie odpowiedzialności użytkownika tego dokumentu. Na życzenie 
Klienta TÜV Rheinland może potwierdzić ważność podpisu cyfrowego za pomocą osobnego dokumentu. Wniosek taki należy skierować do Działu sprzedaży. Za taką dodatkową 
usługę będzie pobierana opłata środowiskowa.  
As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TÜV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable 
for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its Client, TÜV Rheinland can confirm the validity of the digital signature 
by a separate document. Such request shall be addressed to Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. 
A – metoda badawcza akredytowana;  P – podwykonawstwo;  AP – metoda badawcza akredytowana u podwykonawcy 
Wyniki badań z uwagą P są zlecane kompetentnym i zakwalifikowanym podwykonawcom i wyraźnie oznaczone w Raporcie z badań. Odchylenia od podstawy badawczej lub 
wymagań Klienta są wymienione w opisie metody (podstawy) badawczej w Raporcie z badań. 
A – accredited method, P – subcontracted method; AP – method accredited by a subcontractor 

The clauses with remark of P are subcontracted to qualified approved subcontractors and descripted under the respective test clause in the Test Report. Deviations of testing 
specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the Test Report.  

 

Lista użytego sprzętu badawczego  
List of used test equipment 

Urzadzenie pomiarowe 
Test equipment 

Numer urządzenia / ID-Nr 
Equipment No. / ID-No. 

Nastepna kalibracja 
Next calibration 

Wymiary / masa A/37/W/P-H.1 05.2021 

 A/166/W/P-H.1 02.2022 

Testy statyczne / dynamiczne E/5/S/P-H.1 03.2021 

 E/6/S/P-H.1 03.2021 

 E/72/S/P-H.1 03.2021 

 A/217/W/P-H.1 01.2021 

Warunki środowiskowe A/148/W/P-H.1 09.2021 
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Fig. 1 Fig. 2 

  

  

  

 

  

1 Szczegóły produktu 
Product details 

Siedzisko 

2 Wymiary / waga 
Dimensions / Weight 

2,56 kg 

3 Elementy badane 
Operating elements 

--- 

4 Wyposażenie/Akcesoria 
Equipment / Accessories 

5 x kołki Ø10x50 

5 Zastosowane materiały 
Used materials 

brak danych 

6 Różne 
Other 

Próbka(-i) testowa(-e), jak również informacje o próbce, opis, szczegóły dotyczące produktu i jego przeznaczenia zostały 
dostarczone przez klienta. 
Test sample(s), as well sample information, description, product details and intended usage was provided by customer. 

7 Sposób dostarczenia 
próbek: 
Test sample obtaining: 

 pobrane przez Próbobiorcę Laboratorium TÜV Rheinland Polska / collected by Sampler - Laboratory TÜV Rheinland  
 pobrane przez Zleceniodawcę* i dostarczone przez Próbobiorcę Laboratorium TÜV Rheinland Polska 
 collected by Principal* and delivered by Sampler Laboratory TÜV Rheinland  
 osobiście / personal receipt*  pocztą lub kurierem / by post or courier*   inne / other 
    *za reprezentatywność i przygotowanie próbek odpowiada Zleceniodawca w przypadku samodzielnego ich pobierania 
  * in the case when the samples are collected by the Principal, they are responsible for the samples representativeness 
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Badanie wytrzymałości wg indywidualnych wymagań klienta 
 

 

Wymagania / requirements Spostrzeżenia / remarks 

 P 
 F 
 N/A 
 N/T 

Badanie wytrzymałości w oparciu o normę PN-EN 12520:2016-02  
i PN-EN 1728:2012 wg indywidualnych wymagań klienta zgodnie  
z testem nr 1 z tabeli. 

 Przedmiotem badań było siedzisko (nie kołki 
mocujące ani ściana do której siedzisko zostało 
przymocowane). 

 Badania przeprowadzono z zastosowaniem 
odpowiednich parametrów (wymagania Klienta) 
oraz zgodnie z metodyką z EN 1728:2012, punkt 6.4. 

 Podczas badań siedzisko nie zostało uszkodzone 
i zachowało funkcjonalność. 

No. Test Reference Test parameters 

1 Seat static load test EN 1728:2012, 6.4 
Seat force, N 

Cycles 
2000 
10 

 

 

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Niepewność rozszerzona pomiaru dla k=2 wyznaczona jest dla poziomu 
ufności 0,95 
The presented test results refer only to the tested sample. The expanded uncertainty of measurement for k=2 is determined for a confidence level of 
0,95. 
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Załącznik nr 1 / Annex No. 1 

Dokumentacja fotograficzna 
Photo documentation 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografia / Photo 1 
Widok ogólny 

Fotografia / Photo 2 
Widok ogólny 

  
 
Fotografia / Photo 3 
Szczegóły konstrukcyjne 

Fotografia / Photo 4 
Szczegóły konstrukcyjne 
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Fotografia / Photo 5 
Badania mechaniczne 

Fotografia / Photo 6 
Badania mechaniczne 

  
 

Koniec raportu z badań 
End of Test Report. 
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