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 МАСИ ПО БДС EN 581-1:2017 И БДС EN 581-3:2017
Обща оферта № GT-O-0640-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“.
Анализите включват следните показатели (с посочен член от стандарта)
(анализират се само онези показатели, които са приложими за съответното
изделие):
1. Общи изисквания - БДС EN 581-1:2017, т.5.1
БДС EN 581-1:2017
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
За маси със стъклени покрития (стъклени части, подложки и
елементи) – извършват се допълнителни анализи на основание EN 12150 –
1:2015;
АНАЛИЗИ по БДС EN 581-3:2017 „Градински мебели. Столове и маси за
къмпинг, за домашна и обща употреба. Част 3: Изисквания за механична
безопасност на маси“. Анализите по този стандарт се извършват по
описаните в EN 1730 методи за анализ. Анализират се само следните
показатели:
- Вертикално статично натоварване на основната повърхност т.6.3.1;
- Допълнително вертикално статично натоварване на основната
2.
БДС EN 581-3:2017
повърхността при дължина по-голяма от 1600мм - т.6.3.2;
- Вертикално статично натоварване на помощна (допълнителна) повърхност
т.6.3.3
- Хоризонтален тест за издръжливост - т.6.4.2;
- Стабилност под вертикален натиск – т.7.2;
- Стабилност за маси с допълнителни компоненти – т.7.3;
- Стабилност за маси, предназначени да поддържат чадър (сенник) – т.7.4;
Последващи АНАЛИЗИ по БДС EN 581-1:2017 „Градински мебели. Мебели
за сядане и маси за къмпинг, за домашна и за специална употреба. Част 1:
3 Общи изисквания за безопасност“ след извършване на анализите по EN 581- БДС EN 581-1:2017
3
Извършват се същите показатели, като тези по т.1 от тази оферта
Обща цена без ДДС в BGN за 1 проба (1 модел)
720.00
ДДС 20%
144.00
Обща цена с ДДС в BGN за 1 проба (1 модел)
След приключване на анализите лабораторията издава протокол от изпитване с
864.00.00
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

