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Předmluva
Tento dokument (EN 16121:2013+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 207 Nábytek,
jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 dát 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 března 2018.

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 zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2017-06-27.

Tento dokument nahrazuje EN 16121:2013.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

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.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky bezpečnosti, pevnosti, trvanlivosti a stability všech typů
nebytového úložného nábytku.

Tato evropská norma se nevztahuje na bytový, kancelářský a průmyslový úložný nábytek, kuchyně,
vybavení pro pohostinské služby, maloobchodní sklady !vypuštěný text" a průmyslové úložné
zamykatelné skříňky.

Požadavky na pevnost a trvanlivost se nevztahují ke konstrukci budov, např. pevnost nástěnných
skříní se vztahuje pouze na skříně a jejich části sloužící k jejich uchycení. Nevztahují se na zdi
a uchycovací prvky do zdí.

Tato evropská norma neobsahuje požadavky na odolnost proti stárnutí, degradaci a hořlavosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


