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Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ENV 581-2 zavedena v ČSN P ENV 581-2 (91 3010) Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro
kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 2:
Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku.

EN 581-3 zavedena v ČSN EN 581-3 (91 3010) Venkovní nábytek - Sedací a stolový nábytek pro kempinkové
použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách - Část 3: Mechanické
bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku.

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení,
IČ 62156489, Ing. Josef Pacovský, Ing. Zdeněk Muzikář.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák.
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 581-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Únor 2006

ICS 97.140                                                                                                       Nahrazuje EN 581-1:1997

Venkovní nábytek - Sedačky a stoly
pro kempování, domácí a další použití -
Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
Outdoor furniture - Seating and tables
for camping, domestic and contract use -
Part 1: General safety requirements
 
Mobilier d'extérieur - Sièges et tables
à usages domestique, collectif et de camping
-
Partie 1: Exigences générales de sécurité

Außenmöbel - Sitzmöbel und Tische
für den Camping-, Wohn- und Objektbereich -
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische
Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.



Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   
Ref. č. EN 581-1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tato evropská norma (EN 581-1:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 207 „Nábytek“,
jejíž sekretariát zajiš»uje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2006 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 srpna 2006.

Tato evropská norma nahrazuje EN 581-1:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska,
Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma udává všeobecné bezpečnostní požadavky pro venkovní sedačky a stoly pro
kempování, domácí a další použití.

Nevztahuje se na snímatelné čalounění, přehozy a stabilně zabudovaný nábytek.

Příloha A (informativní) je prezentační schéma požadavků a podmínek vztahujících se na střihová a
tlaková místa.

Příloha B (informativní) obsahuje terminologii pro venkovní nábytek.



-- Vynechaný text --


