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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1729-1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek, jejíž
sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1729-1:2006.

Ve srovnání s EN 1729-1:2006 byly provedeny následující změny:

přidání přílohy pro funkční rozměry vysokých židlí (příloha D);a.

přidání přílohy pro funkční rozměry stoliček a souvisejících pracovních ploch (příloha E);b.



hlavní rozměry židlí v přílohách A a D se měří pomocí měřicího zařízení v podobě školní židle (viz příloha F),c.
některé z nich, když je židle zatížena určeným zatížením;

jsou uvedeny důvody pro funkční rozměry židlí a stolů (příloha I).d.

EN 1729 se skládá z následujících částí:

Část 1: Funkční rozměry [tento dokument];

Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato část normy EN 1729 se zakládá na principu, že židle a stoly určené k použití ve vzdělávacích
institucích pro všeobecné vzdělání by měly být navrženy tak, aby podporovaly správné držení těla.

Tato část normy EN 1729 zohledňuje vybrané národní normy.

Norma neurčuje design, ale pouze rozměry pevného nebo nastavitelného nábytku, které podporují
správné držení těla. Rozměrové požadavky této evropské normy umožňují různé možnosti designu.
Proto je možné vyhovět zvykům vzdělávacím, technickým a finančním požadavkům a okolnostem
jednotlivých zemí. Norma zahrnuje zdůvodnění určených funkčních rozměrů.

Uvedené minimální rozměry jsou považovány za absolutní minimum. Mohou být překročeny.
Uvedené maximální rozměry jsou považovány za absolutní maximum; mohou se použít menší
rozměry.

Norma EN 1729-2 určuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční rozměry a označení pro všechny židle, stoličky a stoly pro
vzdělávací instituce, včetně pevných a nastavitelných židlí a stolů.

Norma platí pro nečalouněné i čalouněné židle a stoličky, otočné i neotočné židle. Vztahuje se na
nábytek pro použití přenosného počítače nebo jiných přenosných zařízení.

Nevztahuje se na pevně zabudované řady sedadel a pracovní stanice pro zvláštní účely.

Norma se dále nevztahuje na nábytek používaný vyučujícím personálem.



Příloha A (normativní) se zabývá židlemi s jednoduchým sklonem sedáku a příslušnými stoly.

Příloha B (normativní) se zabývá vysokými židlemi s dvojitým sklonem sedáku a příslušnými stoly.

Příloha C (normativní) se zabývá stoly pro práci ve stoje.

Příloha D (normativní) se zabývá vysokými židlemi a příslušnými stoly.

Příloha E (normativní) se zabývá stoličkami a příslušnými pracovními plochami.

Příloha F (normativní) obsahuje metody měření.

Příloha G (informativní) obsahuje návod ke značkám velikosti pro nastavitelné židle a stoly.

Příloha H (informativní) obsahuje návod k výpočtu výšky židlí s dvojitým sklonem sedáku
a příslušných stolů.

Příloha I (informativní) obsahuje zdůvodnění funkčních rozměrů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


