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код за УКТЗЕд, артикул: `31 ЮО.11: 9401

Сфера  эастосуванш  m `реалiз8цiГ | Об'скга  екс11ертН3н:  облаппувqшя  пр'имiЩень,  реалiзацiя  через
>   роздрiбну та оmОву торговельнi мережi

Краrm-шробник:  УкраШа, ТОВ   "Компанjя "Гамаюн", 04136, м. `Ки.П3, вулі IIiвнiчно-Сирешl,ка, буд. 3,
завод "Квазар",  е-mаil: gаmауuh.kiеv код за €дРПОУ 377264l4 `'

(адреса,`мiсцезнаход7юнш, mпефон, фжс, е-mаil, веб-саЖ)

Заявник експертнзн: УкраТна, ТОВ
завод "Квазар",  е-mаil: gаmауuп.kiеv

«кфшанiя
код за

; 04і36, м. Киі.в, вул. Пiвнiчно-Сирецька, буд. 3,
37726414

адреса. мIсцезнаходження, тел

данi про контрам на постачання об'€ігга в УкраЁЕ[у: продукцiя вiтчизняного вкробника
Об'с]гг експертнзн вiцповiца€ встановлеЕ[им меднчннм крнтерiям безпекн/показшmм:
Мiграцiя хiмitпшх речовин в а"осфкрне повiтря (ГдК с.д., не бiльше, ш/мЗ): форма7Iьдегiду -0,003 ; амiаку
-0,04; метанолу -0,5; рiвень запаху -2 бали вiдповiдно вiдповiдно до дСаIіПiН 8.2.1-181 -2012 "Полiмернi
та полiмервмiснi матерiаjщ вироби i конструкцi.і., що застосовуються у будiвнщmi та виробництвi меблiв.
Пгi€нiчнi вимоги"  та Iнструкцi.і. 6035.А-91 "Инструкщ1я по санитарно-гIп`иенической оцеше пол"ернш
материалов, предназначеннш для применения в скроитешстве и производогве мебели". Ефекгивна шгома
акгивнiсть природних радiонуюIiдiв - не бiльше 370 Бк/кг вiдповiдно до НРБУ-97 "Норми радiацiйно.і.
безпеки УкраНш. державнi гiгiснiчнi нормативи".
Необхiдшмн   умовами   викорнстанш/засто€уmнш,   зб€рiганш,   тршспортуваI]ня,   утнлiзац[l.,F`,:пi=:#:Ш€]:nпрйМkb;mиЮ:ТлЁ::::;].bй.Ж.JдР#:d#аi:ьV#::t:I'#"йР=

За  результатами  державно.і. санimрно-епiдемiОлогiчно.і. експертизи  Меблi  для  сидiння  та  лежанш
згiдно з додатком  до Висновку  за наданою  заявником докуменгацiсю  вiдповiдають  вимогам  дiючого
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санiтарнt_`го законодавс'гва Укра.ПпI i за умови дотримання вимог 1щого висновкрі можу[ъ бу[и вшористшi
в заявленiй сферi застосування.

Термiн придатностi : гарантусгъся виробником

мація щодо етикетки, ін авил тощо ма ання обов'язкове. Висновок не
може бути використаний для реклами споживчих якостей об '€кIу експертизи

Висновок дiйсний: на термiн дi.і. дСТУ ГОСТ 19917:2016 "Меблi д1я сидiння та лежання. Загальнi технiчнi
умови"

В iдповiдальнiстъ за до'Iримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки,якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного виробника

Показники безпеки, якiпiдлягаютъ кон'[ро]по при мигному оформленнi: ПРОдукцiя вiтtmНЯНОго вирОбНИКа

Поточний державний санiтарно-епiдемiОлогiчний нагщд здiйсшосIъся згiдно з вимогами 1щого висновку:
виконання умов використання

дУ "1нстигут медицини працi
iменi Ю,1, Кундiева Нацiонально.і.
академi.і' медичнш наук Укра.і.ни"

Протокол експертmи № 878 вiд 19 сiчня 2018 року

01033, м. Ки.і.в, вул. Саксаг8нського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
е-mаil : уik@папu.kiеv.uа;

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

(наmенув m, телефон, фаItс, е-mаіl, веб-сайт)

(№ ПРОТОКОЛУ,

Зас'гу1шпс Голови експертно.і. комiсi.і.,
дирекгор дФжавно.і. установи "1нституг
медицини працi iменi Ю.1. Кундiева
НацiОнально.і.а["емi.і.
медитп1их наук Украi.ни"
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додаток до ВнсновКу державноТ санimрно-епiдемiологiчноТ еКспертIIэн
вiд   #ф   С212oі8 року                                                                           JЧПО2-123-20-l/ {/4Л3

стmьцiучн::::k±НОЁ:йЬ#Т6j:i#н:ГО::::андЛшТя:Т#б5FFа:е:н?:а":°:аеНвgм"уГ:Мра::;,эmно
дСТУ 22046:2004

1.    Стiлець полозкоыIй   (зр. N$) квадратнакруба
2,    Стiлець полозковий   (зр. №6) квадратm круба, з покриггям фанери ШL
3.    Стiлець Т-подiбний   (зр. Ng6) квакратна труба
4.    Стiлець Т-подiбний  380х390х460 мм (зр. №6) квадраша труба, з покри"м фанкри HPL
5.    Стiлещ Т-подiбний що регугIюелься по висотi (кр. Jvg-6) квадратна труба 20х20д5х25мм
6.    Стiлещ Т-подiбний що регулюсться по висотi (зр. JЧМ-6) юадратна труба 20х20/25х25мм, з покриггям HPL
7.    Стiлещ Т-подiбний що регулюетъся по висотi (зр. NМ-6) кругла труба d-25/32мм
8.    Стiлещ Т-подiбний що ре1улюстъся по висотi (зр. JЧМ-6) кругт1а труба d-25/32мм, з покритгям HPL
9.    Стiлець полозковий що реIу]1юсться 11о висотi (зр. N4-6) кругт1а труба d-25/32мм з покритгям HPL
10.  Стiлець полозковий що ре1улюсгъся по висотi (зр. N4-6) кругjlа труба d-25/32мм, з покриггям HPL
1 1.  Стiлещ полозковий що ре1у]пос1ъся по висотi (зр. №4-б)  квакратна труба 20х20/25х25мм
12.  Стiлець полозкоый що регушос1ъся по висотi  (зр. JYМ-6) квадратm труба 20х20/25х25мм, з покри'Iтям HPL
13.  Стiлещ Т-подiбшm що регушоетъся по висотi  (зр. Ng4-7)  кругла труба d-25/32мм
14.  Стiлець Т-подiбний що регулюстъся по висотi  (кр. J\LМ-7) кру1`ла труба d-25/32мм,з покри1т" HPL

СтhьI[i напiвм'якi на метшевому каркасi з трубн 20х20мм
і.    Стiлещ напiвм'який «Престиж»  (тканина)
2.    Стiлещ напiвм'якIй «ПрестIж» (шdрзам)
3.    Стiлець напiвм'який ISO  (шiрзам)
4.    Стiлець напiвм'який ISO (тканина)

ТабуреткI] на ме.т"евому каркасi з трубII 20=20мм
1.    Табуретка наметал, каркасi, пф нiжки
2.    Табуретка армiйська на металокаркасi

лiжка
1.   Лiжко l-спальне 3 заокрушенmи спшIками
2.    Лiжко 2-ярусне 3 заокругл., Е[а метал каркасi
3.    ЛiжкоN2

Крiсj[а для ашового залу m метшевому ісарк8сi з трубн 25х25мм
1.   Крiсло для жгового залу м'яке   (3 мiсне)  (шЁрзам)
2.    Крiсло д}Iя актового залу м'яке   (4 мiсне)  (шкiрзам)
3.    Крiсло д71я актового залу  (3 мiсне)  (гнута фанера)
4.    Крiсло для аIгг\ового залу  (4 мiсне)  (гнуm фанера)
5.    Крiсло д]ія акгового залу м'яке  (3 мiсне)  (тканина)
6.    Крiсло для аmового залу м'яке  (4 мiсне)  (тканина)

Лави  на металевому каркасi з трубII аля шалень, с'юлiв учнiвськш)
1,    Лава 2-мiсна без спшm на шелерi що ре1улюс.гъся по висотi  (JЧМ-6)
2.    Лава 2-мiсна без спинки на IIIвелерi що регулюеться по висотi  (N4-6) пг1астикове сидiшя
3.   Лава 2-мiсна зi спшкою (i3 заокрушешям) зростовий №6
4.    Лава 3-мiсна без спинки на швелерi що регушоетъся по висотi  (JVМ-6)
5,    Лава 3-мiсна зi сIIинкою  (i3 заокрумешям) зростовий Ng6
6.   Лава 3-мiсна напiвм'яка без сIIши  зростовий №6

стhьцi
1.    Стiлець дитячий: каркас дерево натураіIьне Сосm, сидilш - МдФ (3рост. номер JЧй)
2.    Стiлець дIггячIй: каркас дерево натуральне Сосна, сидiння -МдФ (зрост. номер №3)
3.   Стiлещ диIячий (Н-260 мм) Сидiння щиг 16 мм
4.    Стiлець дитячийQI-300 мм) Сидiшя щиг 16 мм
5.    Стiлещ дитячий Щ-340 мм) Сидiшя щит 16 мм
6.    Стiлещ дитячий ISO
7.    Стiлець дитяtlий ISO
8.    Стiлець дитячий ISO
9.    Стiлець ди"чm lsO
10.  Стiлещ, дитяtlий ISO
1 1.  Стiлещ дитячIй ISO
12.  Стiлещ дитяний IsO
13.  Стijіещ дитячIIй IsO
14.  Стiлещ дIггячий ISO
15.  Стiлець jщЁй ISO
16.  Стiлещ, дишчий ISO

(зрост. номер №1)
(зрост. номкр № 1 ) Фарбований
(крост. номер № 1 ) з покриггям HPL
(зрост. номер №2)
(зрост. номер N2) Фкрбований
(зрост. номер Ni2) з покрит1" HPL
(ЗРОСТ. НОМеР NВ)
(зрост. номкр №3) Фарбований
(ЗРОСТ. НОМкр N93) З ПОкрИГ" HPL
(крост. номер N2) спиЕm+сидiння панша
(зрост. номер №3) сIшнка+сидiшя тканша

17.  Стiлещ дитячий фанерний зрост. номер N2 (h=300 мм)
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18.  Стiлець дитячий фанерш1й "Фантазiя" зрост. номер №1 ф=260 мм)
19.  Стiлець дитячий фанерний "Фангазiя" зрост. номер N2 аі=300 мм)
20.  Стілещ, дггяшй фанершIй "Фантазiя" зрост. номер NB аі=340 мм)
2 L .  Стijтещ дитячий фанкрш1й "Фантазiя" зр Ngl Ф=260 мм) сп i сидiЕшя фарбованi
22.  Стiлещ, шгячий фанершIй "Фангазiя" зр N2 Ф=300 мм) сп i сидiЕшя фарбованi
23.  Стiлещ, дитячий фанерний "ФаЕггазiя" зр №3 Ф=340 мм) сп i сидiЕIня фарбованi
24.  Стiлеш, дIтячIIй фанкршй "Фантазiя" зр Ngl аі=260 мм) фарбованi
25.  Стiлець дитяшIй фанкршй "ФаЕггазiя" зр N2 аі=300 мм) фарбованi

:;:::Ё:==%:крфЁеР,Ё';Ф[[[=ка=ЕkГJЗLN63вфй:)вЁсаЁ°N#3лакований
28.  Стiлещ, дит фанерний "Аmошка" РЕГУЛЬОВАШй по вис №1-3 сп+сид фарбов
29.  Стiгіещ, дIт фанФнIй "Анто11ша" РЕГУЛЬОВАНИй по вис №1-3 фарбовашй
30.  Стiлещ дитячий на КРУГЛ1й трубi ЩО РЕГУJIЮСТЪСЯ по висотi зр. №1-3 ф=260, 300, 340мм)
31.  Стiлещ, шгmчий що ре1улюсться по висотi зр. №1-3 (260, 300, 340)
32.  Стiлещ Т-подiбIшй що регу]поеться по висотi, N24 ф=300-380 мм)
33.  Стiлещ, Т-подiбшй що ретуjпоеться по висотi, JVй4 аі=300-380 мм)  з покриттям HPL

Лiжка дитячi
1.    Лiжко дитяче 2-х ярусне
2.    Лiжко диIяче 3-х ярусне
3.    Лiжко дитяче 3-ярусне з кришкою
4.   Надбудоmз полицямидо лiжка
5.    Сходидолiжка
6.    Лiжко дитяче 3 заокруглеIшям без матрацу
7.    Лiжко дитяче з натурагIьноi деревишI 2-крусне (Сосна)
8.    Лiжко дитяче з натурагIьноi деревшпI (Сосна)
9.   Лiжко ди"че "Мишеня"
10.  Лiжко дитяче "Жабеня"
1 1 .  Борт намадний до лiжка дитячого
12.  Лiжко дIггяче з фанери

Меблi дjlя роздяI"ень
1.    Лава дитяtlа дгIя роздягальнi,  кути заокругленi

КомплектіI фанери
1.    Комплекг сIшнки (260х140мм) m сидiння (246х240мм) п1утий №1 зi свердленшм (стiльчик фанерний)
2.    Комплекг сIшнки (260х140мм) " сидiшя (246х240мм) гнутий №1 зi свердленням (стiльчш ISО)
3 .    Комплею спинки (29Ох140мм) " сидiшя (280х280) гщтий Ni2 зi свфдлешям (стijlьшIк фанерний)
4.    Комшекг сIIиши (290х140мм) та сидiння (280х280) гнутий NЫ зi свкрдщешям (стiльчш ISО)
5.    Комшею сIшши (З 10х16Омм) та сщdшя (300х300) щутий №3 зi свердлешям (стiтіьчик фанкрний)
6.    Комплеп спинки (310х160мм) та сидiЕшя (300х300) гЕDггий №3 зi свердлешям (стiльчик ISО)
7.    КомIIлею спиши (330х160мм) та сидiнш (320х330) гщггий №4,лак (без свкрдлення/зi свкрдгIешям)
8.    КомптIект сшшки (380х200мм) та сидiнш (380х350) гнугий №5-6,лак  (без сЕіердлення/зi свердленням)
9.    Комппект сIпшки (380х200мм) та сидiння (380х380) гнугий №6 лак, без свкрдлеIшя
10.  Комплекг сIшIки (380х200 мм) та сшiшя (380х350) гнутокле€1Ё N4-6, Лак
11. КомпгIект спинш (3 80х200 мм) та сидiшя (380х3 50) гнутошеенi N4-6, HPL Бук

дУ "1нститут медицини працi
iменi Ю.1. Кундiева Нацiонально'і.
академi'і. медичних наук Украi.ни"
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л. Саксаганського, 75,
4) 284-34-27,

tеst-lаЬ@ukг.пеt
тедефац фощ е-m"|, вс6сайг)

Заступник Голови експертно.і. комiсi.і.,
дирек1\ор державно.і. установи "1нститут
медищшI працi iменi Ю.1. Кундi€ва
Нацiонально.і.академi.і.
медичних наук Украi.ни"
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