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Термiн кридатностi: гарантуmся виробником

мацiя щодо етIже'1ки, iн авил тощо ма ання обов'язкове. Висновок не
може бути використашй д71я реклами спожIшчих якостей об ' екIу експертизи

Висновок дiйсний: на термiн дi.і. дСТУ ГОСТ 16371 :2016 "Меблi. Загальнi технiчнi умови"

Вiдповiдальнiстъ за дотримашя вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, якi пiдлягаютъ контроjпо на кордонi:продукцiя вiтшзняного виробника

Показники безпеки, якi пiдлягаютъ ЕюIпролю при митномуоформлешi: продукцiя вiтшвняного виробшша

Поточний державнIй санjтарно-епiдемiологiшI)й нагляд здiйснюеться згiдно з вимогаш 1щого висновку:
виконання умов викорис.mння

дУ "1нститут медицини працi
iменi Ю.1, Кундi€ва Нацiонально.і.
академi.і' медичнmL наук Укра.і.ни"

19 сiшя 2018 рокуПротокол експертизи № 879 вiд

01033, м. Ки.Ь, вул, Саксаганського, 75,
тел.: приймалы1я: (044) 284-34-27,
е-mаil : уik@папu,kiеv.uа;

секре"р експертно.і' комiсi.і':
(044) 289-63-94, е-mаil:tеst-lаЬ@ukг.пеt

(наmенування,мiсцезmходження, телефн, факс, е-mаіl, веб-саh)

Засту1шик Голови експертно.і. комiсi.і.,
директор державно.і. устаЕюви "Iшгигуг
медицини працi iменi Ю.1. Кундi€ва
Нацiонально.і. академi.і.
медичних наук Укра1.ни"
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додатокдоВнсновкудер"вноiсанiтарно-епiцемiологiчноТекспертнзн
вiд_#`б}L2018року № 602-123-20-1/  `/Ю

Перелiк корпуснш мебj[iв виробнщгва ТОВ "Компанjя "Гамаюн"

Стul учнlmЩ . зщугішп ся1пьф m ]tет..IЕео.[у врbd э D.Ё тртбI 2ОВm5Е25щ дСП-18
мм .[амiнована

1.    СтЬI учнiвський 2-мiсний без полицi (стiльщя iз кр"ими кутаьш) зр. № 4-6,  що регулюыься по висртi
2.    Стiл учнiвський 2-мiсний з полицею пос1шеного тщr (на IIIвелерi) зр. N4-6, що регуіIюеться по висоті
3.    Стiл учнiвський 2-мiсшй  з полщею, зрJЧГg 4-6,  що регу]тюелься по висотi
4.    Стiл учнiвський 2-мiсний  без полицi, кр.№ 4-6,  що регуіпоетъся по висотi
5.    Стiл учнiвський l-мiсЕшй  з полицею, зр.№ 4-6,  що ре1у]посгъся по висотi
6.    Стiл учнiвський l-мiсний  без полицi, зр.№ 4-6,  що регулюеться по висотi
7.   Стiл учнiвський 2-мiсний без полицi (стiльнщя iз прямими ку"и)  зр. NЫ
8,    Стiл учнiвський 2-мiсшIй з полицею, зр. Ng6
9.    Стiл учнiвський 2-мiсний без поли1Щ кр. N4-6, аЕIтисюлiозний,  Iцо ре1улюеIъся по висотi
іо.  Стiл учнiвський 2-мiсний з полицею, кр. NМ-6, аIписколiозний,  що регулюе1ъся по висогі
1 1.  Стiл учнiвський 2-мiсний без поIIиIj, зр. NМ-6, аIгIисколiозний,  що регуіюсгъся по висогт
12.  Стiл учнiвський 1-мiсний з поjщею, зр. N4-6, антисколiозний,  що регуіюсгъся по висоті.
13.  Стiгі учнiвський l-мiсний без поли1П, кр. JЧИ-6, ашисколiОзшЩ  що регу]поелься по висоті
14.  Парта-лава 2-мiсна з полицею 1200х840х640/700/380/420 мм зр. №-5 з нахиIIом
15.  Стiльниця 1200х500 мм   1ВХ-1.О   зчотирма заокругле1шями
16.  Стiль-1200х500 мм   ПВХ-1.0
17.  Стiл учнiвський 2-мiсшй без полиШ (стi]шниця iз прямIш кутами) зр. №6
18,  Стiл учнiвський 2-мiсний  без полиШ (стiлыIиш iз пр"ими кутами) зр.№ 4-6, що реIуm€гься по висотi

Стоii }=шЬiЩ . эщугушш стЬіШ ЕЕ. ]tепmохт ppd э mгію] тртd d-25ф Ст1іпщя дС11-18
мм ламiнована

1.   Стiл учнiвський  1-мiсний з пощею та вкрiзом пiд пенал, сmmн, МдФ, кр. N4-6,   аншсколiозний,   що
ре1улЮСться по висотi

2.    Стiл учнiвський 2-мiсний з  I1олицею та вкрiзом пiд  I1енал,  стакащ  МдФ,  зр.  NМ-6,  аIписколiозний,    що
регу]ю€ться по висотi

3.    Стiл учнiвський 2-мiснй   з полицею  посшеноI конструкцi.і.,  зр. № 4-7,   що регу]поеться по  висотi   (без
©.і. перемички)

4.    Стiл  учнiвський  1-мiс"   з  полщею  посшено.і. конструкцi.t  зр.  № 4-7,    що регу]посгъся  по  висотi  (без
Ёо.і. пфемшки)

5.    Стiл учнiвськIй 2-мiсшй  з полицею, зр. № 4-6,  що реIулюеться по висотi
6.    Стiл учнiвський l-мiсний з полщею, кр. № 4-6,  що регулюстъся по висотi
7.   Стiл учнiвський 2-мiсшй з полщею, зр. N4-6, штисколiозний,  що регу]пое.1ъся по висотi
8.    Стiл учнiвський 1-мiсний з по71ицею, зр. JVМ-6, аншсколiозний,  що реIуіIюmся по висотi
9.    Стiл IIисьмовий з полицею
10.  Стiл письмоый без полицi
1 1 .  Стiл кутовий заокругіIений
12.  Комшект столiв для засiдань
13.  Стiл пристаDний
14.  Стiл Iшсьмоый з щtхлядами
15.  Стiл письмоый 1-двершй
16.  Стiл шсьмовIй 1-дверний i з 3-ма щухщдами
17.  Стiл ккрiвшка

Столн комп'Iотернi (дСI1 ламiнована Бук 18 мм)
1.    Стiл комп'ютерний з мiсцем пiд системний б]Iок
2.    Стiл комп'ютерний кутовий
3.    Висувна полиця пiд клавiатуру
4.    Стiл комп`ютерний кутовий з мiсцем пiд системний блок унiверсагшний

Столн демонстрацiйнi для mбiнету ФiзнкII та хiміТ
1.    Стiл лабораторний фiзичний №6 3 2 розетками
2.    Стijт лабораторнШ хiмiчний з шас'шовою стiльЕіицею N*
3.    К-т столiв демонстрацiйни для кабiнетiв фiзищ та хiмii (3 елементи)
4.    Стiл демонстрацiйний для кабiнетiв фiзIши та хiмil-з шухлядами
5.    Стiл демонскрацiйшIй для кабiнетiЕі фiзIшI m хiмi'і. з розетками
6.    Стiл-помiчник для кабiнетiв фiзIш m хiмi.і.

ШАФИ без антресф]i «СП ламiнована Бук 18 мм)
L    Антресоль 2-двфна
2.   Шафа книжкова напiюакрша 2-двкрна
3.    Шафа книжкова напiвзакриIа 4-дверна
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4.    Шафа дгIя одяIу з висувною шташою 2-jщерна
5.    Шафа кIшкова зi скляними двФцятами в рамочному фасадi
6.    Шафа книжковаз 2 щухmдами2-ферна
7.    Шафа книжкова закрига  2-дверна
8.    Шафа юIижкова вiдкрита

ШАФИ  без антресолi (дСП ламiнована Бук 18 мм)
1.    Антресоль 2-дкрна
2.    Шафа для одя1у  з овапьною шташ`ою 2-дверна

:.:  Н:3: Ё: :# i = :ЁmаКР2=еtр-н:крНа
ШАФИ нIIзькi без антресоjтi ЩСП ламiноmm Бук 18 мм)

1.    Шафа шIзька вiдкрита
2.    Шафа низька2-дверназ 2 шухлядамита нiшею
3.    Шафа низька2-дверназ нiшею
4.    Шафа низьказакрmа

Пеmлн  без антресолi (дСП іIамiноваш Бук 18 мм)
1.    Антресоль 1-дверна
2.    Пенал вiдкригий на 5 вiддiлень з полIщями
3.    Пенал 1-дрершIй напiвзакритий на 5 вiддiлень  з полицями
4.   Пенал 2-дверний з нiшею та полIщями
5.    Пенал зi склян. двкрцею в рамочному фасадi на 5 вiддiлень та полищ
6.    Антресоль -кутовий елемеЕгг
7.    Приставка до шафи 3 заокру1`леними полицями

Пеналн  низькi без антресолi (дСП ламiноmш Бук 18 мм)
1.    Присmвка кутова шзьm
2.    Пенал ЕшькmвiдкрIпIй
3.    Пенал Iшзький з дверIша, шухшдою та нiшею
4.    Пенаjl шзькийз двкримата нiшею
5.    Пенал Ешькийзакритий

Пенали  без антресотіi (дСП jтамiнована Бук 18 мм)
1.    Антресоль 1-дверна
2.    Пенал 1 -дверний закрIгпIй на 5 вiддiлеЕIь з полицями
3.    Пенал для одягуз оватIьною шшmою

ТрIIбунI] ЩСП і[амiноваt]а Бук 18 мм)
1.    По]щ кнIжкова настiЕIна без сша
2.    Трибуназ вузькою основою з гербом
3.    Трибуназ кругJIою основою

Вiшалки  (дСП jтамiноваm Бук 18 мм)
1.    Вiшалка двобiчна на металокарmсi (22 гачки)
2.    Вiшалка двобiчназ дСП ( 22 пічки)

Тумби (дСП ламiнована)
1.    Тумбочказ дверцею " нiшею
2.    Тумбочказ дверцею m полицею
3.    Тумбочка з трьома Iпухлядами
4.    Тумбочказ двкрцеюm шухjщою
5.    Тумбочка з двома шухлядами та нiшею
6.    Тумба мобiльна
7.    Тумба приставна

дошкIl аудиторнi на о€новi ст8jтевого емальОванОгО лI]сm
дошки для маркеру бiлого ко]іьору магяіiтнi 3 кутIшсамu

1.    дошка аудиторна одинарна 1000х750 мм
2.    дошка аудиторна одинарна 1200х1000 мм
3.    до11ш аудиторна одинарна 1500х1000 мм
4.    дошса аудиторна одшарна 2000х1000 мм
5.    дошка аудIпорна 3-х  створчата 3000хl000 h"  (5 робош повкрхонь)
6.    дошка аудIп\орна 3-х сгворчата 3000хl000 зелена+бiла комбiнована

дОШки дЛЯ крейди ТеМнСГЗеЛе11ОГО кОльОРУ маГнiтнi з кут11uкамu
L.    дошка аудигорнаодинарна 1000х750 мм
2.    дошка аудшорнаодинарна 1200х1000 мм
3.    дошка аудиторна одиIIарна 1500х1000 мм
4.   дошка аудигорна одшарна 2000х1000 мм
5.    дошка аудигорна 3-х створчаm 3000хl000 мм, Зелена крейда
6.    дошка аудигорна 3-х створчата 4000х1000 мм  (5 робочих поверхонь)

Стоjти днтячi
1.    Стiл учнiвсышй 2-мiсшIй  з полицею, зр. №1-3,  що реIугпо€тъся по висотi
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2.    Стiл учнiвський 2-мiсний  без полицi, кр. №1-3,  що ре1улюс1ъся по висотi
3.    Стiл дргmий 2-мiсшй без полицi. регу]ьований по висотi
4.    Стiл дитячий 2-мiсний з Iпушядащ реIуJшований по висотi
5.    Парта дгяча з дСП, що регулюегься по висотi
6.    Стiл дигячий 6-кугний, що регулюgься по висотi
7.    Стiл трапецiеподiбний, що реIулюыься по висотi
8.    Стiл дигячий квадратний з регулюванням по висотi
9,   Стiл диIячий прямокутнm з реIулюванн" по висотi
10.  Стiл диmчий круглIЩ що реIулюстъся по висотi
11.  Стiл дитячий "дзвiночок" з р€гулюванням по висотi №1 -3
12.  Стiл дитячй "Квiтка" з регушовашям по висотi №1-3
13.  Стiл пе]постка з дСП

Столн для Шаjтьнi
14.  Стiл для 'Палень квакратний 4-мiсний, квадратна круба, ростова 1рупа JЧLй
15.  Стiл для .iцалень квадратний 4-мiсний, кругла труба, NЮ
16.  Стiл дш -ідалеш прямокрггний на швелкрi 4-мiсшЫ що регулюс`гъся по висотi  NМ-6
17.  Стiл д]ш "Lдалень прямокутIпй m швелерi 4-мiсний що регуітюелься по висотi  NМ-6 пластЕжова стiльнIщя
18.  Стiл для Шалень пр"окутний на IIIве.Iерi 6-мiсний що ре1у7юет" по висотi  N4-6
19.  Стiл журнальнй дг1я офiсу
20.  Стiл письмовIй
21.  Стij] письмоый кутовий

вiшшкн
1.    Вiша]ткадля рушIшdв  (5 мiсць)
2.    Вiшапка для рушникiв з поличкою (5 мiсць)

Мебjтi для роздягалень
1.    Шафа дFгяtlа 5-мiсна з фiгурними дверима
2,   Шафа щтяча 5-мiсна з фiцрними дверима (хромованi труби)
3.   Шафа дитяча 2-мiсна з фiгурЁ дверима (хромованi труби)
4.    Шафа дитяча 1-мiсна з фilурнимI[ дверима (хромованi труби)
5.    Шафа  4-дверна для роздягальнi, з T[авкою
6.   Шафа шгяtlа 3-мiсна з фiгурн"и дверима
7.    Шафа для горIцикiв на 12 вiддiлеЕIь
8.    Шафа д]ггяча "МозаШса" закрЕгга

Меблi для iгровш зон
1.    Паркiш дитячий
2.    Куточок пркроди
3.    Кухня дигяча ilрова з МдФ накладками
4.    Лiжко дитяt]е iгрове з серii. «Лiкарня дитяча»
5.    Стiл дшячий з cepii «Лiкарня дIпяча»
6.    Табурет дитяqий з cepii «Лiкарня дигяча»
7.    МагазшI дIпячий iгроыIй
8.    Перукарня ди"ча
9.    Стiнка-куточок «Корабгm>
10.  Стелаж для iграшок з кутовим елементом
1 1 .  Стелаж дитячий

стiнкп
і.    Стiнка дитша "Будиночок"  з накіIадmмн МдФ
2.   Стiнка дитяча "ПаротшJ' з нашадкаш МдФ
3.    Стiнка дитяча з 5-ти елементiв без накладок МдФ
4.    Стiша дитяча з 5-ти елементiв з маjпонком Мете7пш 2700х300х1528 без наЕсладок МдФ
5.   Стiнка дmяtlа з 7-ми елементiв з накладками МдФ
6.    Стilmдитяча кутова
7.    Стiнка дигяча "Еверест"
8.    Стiнка дитяча "Кораблик"
9.    Стiнка дитяtlа "Жабеня" з магIюнком
10.  СтiЕша дитяча "Ранета"
1 1.  Стiш:а дитяча "Сонечко"
12.  Стiнка дIпяча "Квiткова поля11а" №1 з щухлядою
13.  Стiнка дигяча "Квiткоm по]ша" Nй з двкрима
14.  Стiнка дитяча "Квiткова пог1яна" №3 з шухщдами
15.  Стiнка дитяtlа "Квiткова поля1Iа" N4 вiдкрIпа
16.  Стiнка дитяча "Квiткова пог1яна" №5 з двфима
17.  Стiнка дитяча "Квiткова полm" №6 комод
18.  Стiнка дIпяча "Квiткова поляm" №7 з ппастmОвими яп"ми
19.  Стiнка дmяча "Звiрята" №1 вiдкрmа
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20.  Стiша дитяча "Звiряга" JЧЁ закрита
21.  Стiнка дитяча "Звiря'га" №3 напiвзакрита
22.  Стilm дигяча "Звiряга" JVM напiвзакрита з 2-ма малими дрерима
23.  Стiнка дитяча "Звiряга" №5 вiдкриm (6 вiддiлень)
24.  Стiнка дитяча "Звiрята" JЧЖ закрита (6 вiддiлеЕIь)
25.  Стiнка дитяча "ЗвiряIа" №7 закрита 2-ма малими дверима  (б вiддiлень)
26.  Стiнка дитяча "ЗвiряIа" №8 вiдкрига з щухлядою (4 вiшiлення)
27.  Стiнка дпяча "Звiряга" №9 3 2-ми ма]Iими дверима i щухлядою (4 вiддiлешя)
28. Стiнка дигяча "Звiрята" №10 кутова секцiя

дУ "1нсти1ут медищни працi
iменi Ю.1. Кундiева Нацiонально.і.
академi.і. медичних наук УкраШіи"

Протокол експертизи № 879 вiд 19 сiчня 2018 року

Оіо33, м. Киiв, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
е-mаil : уik@папu.kiеv.uа;

секре.гар експертно.і. комiсi.і.:
(044) 289-63 -94, е-mаil : tеst-lаЬ@ukг.пеt
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