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TÜV Rheinland Polska to czołowa jednostka certyfikująca na rynku usług 
certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego 
koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu  
na świecie. Dzięki 150 letniemu doświadczeniu,  TÜV Rheinland Grup buduje  
zaufanie i wiarygodność na wszystkich kontynentach:

• 700 akredytacji w 80 krajach.
• 200 laboratoriów zlokalizowanych na całym świecie. 
• 350 000 certyfikatów w internetowej bazie danych – Certipedia. 

Trwałość, wytrzymałość oraz funkcjonalność to podstawowe cechy, które brane  
są pod uwagę przy ocenie bezpieczeństwa i jakości mebli. Dokumenty wystawiane 
przez TÜV Rheinland są nie tylko doskonałym narzędziem marketingowym, 
ale również dowodem transparentności i świadomości producenta. Zgodność 
wyrobów z normami, jest często najprostszym i najtańszym sposobem 
dowiedzenia ich bezpieczeństwa. Eksperci TÜV Rheinland Polska prowadzą badania 
na różnych etapach tworzenia wyrobu: badania wstępne w trakcie tworzenia 
nowych wzorów (Validation & Verification) oraz badania wyrobów gotowych. 

Obejmuje badania laboratoryjne wyrobów, ocenę dokumentacji oraz inspekcję 
miejsca produkcji. Rezultatem pozytywnego zakończenia procesu certyfikacji 
jest otrzymanie prawa do posługiwania się znakiem zgodności. Stanowi on 
rozpoznawalny wyróżnik, potwierdzający bezpieczeństwo wyrobów, zgodnie  
z aktualnymi wymaganiami normatywnymi.  

Znak TÜV Rheinland umieszczany na certyfikowanych wyrobach wspiera ich 
wartość marketingową, dzięki znanej na całym świecie marce. Każdy certyfikat 
zarejestrowany jest w bazie Certipedia, która jest zbiorem informacji na temat 
certyfikowanych produktów. Dzięki kodowi QR umieszczonemu na znaku,  
dostęp do bazy jest szybki i prosty.

ZAUFANY PARTNER W TWOIM BIZNESIE

https://www.tuv.com/poland/pl/badanie-i-certyfikacja-mebli.html?wt_mc=Advertising.Print.no-interface.PL22_X00_MAS.PL22_X00_MAS_PT.textlink.FURNITURE&cpid=PL22_X00_MAS_PT


OD 25 LAT W POLSCE
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i wiele innych….

wprowadzenie  
do obrotu 
produktu 
bezpiecznego, 
niezagrażającego 
konsumentom – 
umocnienie marki

możliwość 
ekspansji 
międzynarodowej

możliwość 
spełnienia 
wymagań sieci 
handlowych

możliwość  
udziału  
w przetargach 
do instytucji 
publicznych

możliwość 
wdrażania 
rozwiązań 
innowacyjnych  
do swojego 
portfolio 
produktów 
meblarskich

Przeprowadzamy badania mebli zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi  
normami, na tej podstawie możemy przyznawać odpowiednie znaki zgodności. 
Nasi klienci  zyskują możliwość udokumentowania bezpieczeństwa i jakości 
produkowanych mebli, z zachowaniem pełnej przejrzystości dla odbiorców,  
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich obowiązujących norm dotyczących 
wyposażenia wnętrz. 

Prowadzimy między innymi następujące badania wyrobów meblarskich:

• Mechaniczne badania bezpieczeństwa
• Badania wytrzymałościowe i zmęczeniowe
• Testy trwałościowe, użytkowe, funkcjonalne i korozyjne
• Badania klimatyczne
• Badania porównawcze
• Ocenę poprawności rozwiązań konstrukcyjnych
• Ocenę stateczności i ergonomii 
• Testy elementów składowych
• Certyfikację wyrobów użytkowych
• Weryfikację produktów przed wprowadzeniem na rynek
• Kontrole odbiorcze partii towarów
• Inspekcje warunków techniczno-organizacyjnych zakładu produkcyjnego

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, wykonujemy badania niestandardowe, 
prowadzone według indywidualnych wymagań naszych klientów oraz testy  
zgodne z wytycznymi sieci handlowych. 

Poznańskie laboratorium TÜV Rheinland Polska mechaniczne to możliwość 
bezpośredniego kontaktu z najlepszymi ekspertami w swojej dziedzinie.  
Oferujemy certyfikację wyrobów, inspekcje, audyty i zindywidualizowane  
badania laboratoryjne. 
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