ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ГЛОБАЛТЕСТ
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ГЛОБАЛТЕСТ“
Адрес за изпращане на проби:
гр.София 1618, кв.Овча Купел, ул.Крушовски връх №31
(непосредствено до хипермаркет Кауфланд)
Запитвания и оферти: 0887 95 94 06
office@globaltest-bg.com
АНАЛИЗИ НА МЕБЕЛИ ЗА СЯДАНЕ ПО БДС EN 581-1:2017 И БДС EN 581-2:2015/AC:2016
Обща оферта № GT-O-0639-BT
№

Показател
Приложим стандарт
Първоначални АНАЛИЗИ по БДС EN 581-1:2017 „Градински
мебели. Мебели за сядане и маси за къмпинг, за домашна и за
специална употреба. Част 1: Общи изисквания за безопасност“ преди
извършване на анализите по EN 581-2
Анализите включват следните показатели (с посочен член от
стандарта) (анализират се само онези показатели, които са
приложими за съответното изделие):
1.
БДС EN 581-1:2017
- Общи изисквания - БДС EN 581-1:2017, т.5.1
- Тръбни съставни части, вдлъбнатини и отвори, достъпни по време
на употреба - БДС EN 581-1:2017, т.5.2
- Зони за срязване и смачкване - БДС EN 581-1:2017, т.5.3 (Забележка:
за столове, съставени само от един материал, които не се
огъват, не се извършва анализ за Зони за смачкване и срязване по
581-1)
АНАЛИЗИ по БДС EN 581-2:2015/AC:2016 –
Анализите включват само:
- анализи по Таблица 2 по точки т.1, т.2, т.5, т.7, т.8, т.9 (ако БДС EN 581-2:2015
2.
височината на стола е над 60 см) и т.10 (ако височината на стола е
/А1:2016
над 70 см) –
- съответствие по т.8 – Информация за употреба.
Последващи АНАЛИЗИ по БДС EN 581-1:2017 „Градински мебели.
Мебели за сядане и маси за къмпинг, за домашна и за специална
3
БДС EN 581-1:2017
употреба. Част 1: Общи изисквания за безопасност“ - след
извършване на анализите по БДС EN 581-2:2015/AC:2016
Обща цена без ДДС в BGN за 1 проба (1 модел)
510.00
ДДС 20%
102.00
Обща цена с ДДС в BGN за 1 проба (1 модел)
След приключване на анализите лабораторията издава протокол от изпитване с
612.00
включено експертно заключение.

Необходимо количество проба за анализ:
Срок за извършване на анализа:

5 БРОЯ
8-10 работни дни

Начин за заявяване на анализи:
За заявяване на анализи, моля попълнете Заявка за изпитване. Пробата (ите) за анализ, заедно с
попълнената Заявка за изпитване, може да предоставите лично в лабораторията или да изпратите по
куриер.
Адрес за изпращане на проби: гр.София 1618, кв.Овча Купел, ул.Крушовски връх №31, (непосредствено
до хипермаркет Кауфланд), Лице за контакт: Емил Митев, 0887 95 94 06

www.globaltest-bg.com

office@globaltest-bg.com
гр. София 1618, ул. Крушовски връх №31, тел./факс 0700 20 661

