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EESTI STANDARDI EESSÕNA
See Eesti standard on

Se

— Euroopa standardi EN 1729-1:2015 ja selle paranduse AC:2016 ingliskeelsete tekstide sisu poolest
identne konsolideeritud tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil
vastuvõetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes
avaldatud tekstidest;

ed

— jõustunud Eesti standardina inglise keeles jaanuaris 2016;

ok

— eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2016. aasta septembrikuu numbris.
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Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 6 „Mööbel“, standardi
tõlkimist
on
korraldanud
Eesti
Standardikeskus
ning
rahastanud
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium.
Standardi on tõlkinud ja eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud Rein Reiska.
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Dokument sisaldab värve, mis on vajalikud selle sisu õigesti mõistmisel. Seepärast tuleks dokumenti
printida värviprinteriga.
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Sellesse standardisse on parandus EVS-EN 1729-1:2015/AC:2016 sisse viidud ja tehtud parandused
tähistatud püstkriipsuga lehe välisveerisel.

SEV

Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa
standardi
EN 1729-1:2015
rahvuslikele
liikmetele
kättesaadavaks 02.12.2015.

Date of Availability of the
EN 1729-1:2015 is 02.12.2015.
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This standard is the Estonian [et] version of the
European Standard EN 1729-1:2015. It was translated by
the Estonian Centre for Standardisation. It has the same
status as the official versions.
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See standard on Euroopa standardi EN 1729-1:2015
eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti
Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte
versioonidega.
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Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside
vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.
ICS 97.140
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Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.
Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee
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Supersedes EN 1729-1:2006

ok
e
um

English Version

Furniture - Chairs and tables for educational institutions Part 1: Functional dimensions
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Ameublement - Sièges et tables pour établissements
d'enseignement - Partie 1 : Dimensions fonctionnelles

Möbel - Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen Teil 1: Funktionsmaße
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This European Standard was approved by CEN on 3 October 2015.

SEV

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references
concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN
member.
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This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management
Centre has the same status as the official versions.
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CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and
United Kingdom.

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide
for CEN national Members.
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EUROOPA EESSÕNA
Dokumendi (EN 1729-1:2015) on koostanud tehniline komitee CEN/TC 207 „Mööbel“, mille sekretariaati
haldab UNI.

Se

ed

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või
jõustumisteatega hiljemalt 2016. a juuniks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad
olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2016. a juuniks.

ok

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN [ja/või
CENELEC] ei saa vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest.
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See dokument asendab standardit EN 1729-1:2006.
Võrreldes standardiga EN 1729-1:2006 on tehtud järgmised muudatused:
a) täiendatud lisaga kõrgete toolide funktsionaalmõõtmete kohta (lisa D);

nt

b) täiendatud lisaga taburettide ja nendega seotud tööpindade funktsionaalmõõtmete kohta (lisa E);

on

c) lisade A ja D toolide põhimõõtmeid mõõdetakse koolitooli mõõteseadmega (vt lisa F), osa nendest
spetsifitseeritud raskustega koormatud toolil;
d) esitatud on toolide ja laudade funktsionaalmõõtmete põhjendus (lisa I).

SEV

EN 1729 koosneb alljärgnevatest osadest:

— Part 1: Functional dimensions (Osa 1: Funktsionaalmõõtmed) [see dokument];
— Part 2: Safety requirements and test methods (Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid).

ip

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide
rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu,
Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia,
Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.
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SISSEJUHATUS
Standardi EN 1729 see osa baseerub põhimõttel, et toolid ja lauad, mis on ette nähtud kasutamiseks
üldharidusasutustes, peaksid olema konstrueeritud head rühti soodustavalt.

Se

Standardi EN 1729 see osa võtab arvesse valitud rahvuslikke standardeid.
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ed

Standard ei määra kindlaks konstruktsiooni, vaid ainult neid mõõtmeid, mis soodustavad kindla või
reguleeritava kõrgusega mööbli puhul head rühti. Selle Euroopa standardi nõuded mõõtmetele
võimaldavad eri konstruktsioonilist lahendust ja seega rahuldavad eri maade traditsioone, haridustavasid
ning tehnilisi ja finantstingimusi. Standard sisaldab funktsionaalmõõtmete määramise põhjendust.
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Kindlaksmääratud minimaalseid mõõtmeid tuleb käsitleda absoluutse miinimumina. Neid võib ületada.
Kindlaksmääratud maksimaalseid mõõtmeid tuleb käsitleda absoluutse maksimumina; kasutada võib
väiksemaid mõõtmeid.
EN 1729-2 määrab kindlaks ohutusnõuded ja katsemeetodid.
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1

KÄSITLUSALA

See Euroopa standard määrab kindlaks funktsionaalmõõtmed ja märgised kõikidele haridusasutuste
toolidele, taburettidele ja laudadele, kaasa arvatud mittereguleeritavad ja reguleeritavad toolid ja lauad.

Se

ed

Standard rakendub nii polsterdamata kui ka polsterdatud toolidele ja taburettidele ning samaväärselt nii
mittepöörd- kui ka pöördtoolidele. See rakendub mööblile, mida kasutatakse sülearvutite või
portatiivsete seadmetega.
Standard ei rakendu ridaistmetele või eriotstarbelistele töökohtadele.
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Standard ei rakendu mööblile, mida kasutab õppepersonal.

e
um

Lisa A (normlisa) hõlmab ühe kaldega toole ja nendega seotud laudu.
Lisa B (normlisa) hõlmab topeltkaldega kõrgeid toole ja nendega seotud laudu.

nt

Lisa C (normlisa) hõlmab seisukõrgusega laudu.
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Lisa D (normlisa) hõlmab kõrgeid toole ja nendega seotud laudu.
Lisa E (normlisa) hõlmab taburette ja nendega seotud tööpindu.

SEV

Lisa F (normlisa) sisaldab mõõtmismeetodeid.

Lisa G (teatmelisa) sisaldab juhist reguleeritavate toolide ja laudade suurusmärgise määramiseks.
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Lisa H (teatmelisa) sisaldab juhist topeltkaldega toolide ja nendega seotud laudade kõrguste
arvutamiseks.
Lisa I (teatmelisa) sisaldab funktsionaalmõõtmete põhjendust.

NORMIVIITED
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Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või
osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud
väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike
muudatustega.
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EN 1729-2. Furniture — Chairs and tables for educational institutions — Part 2: Safety requirements and
test methods
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Standardi rakendamisel kasutatakse alljärgnevalt esitatud termineid ja määratlusi.

MÄRKUS 1

Vt joonis 1.

3.2
risttasand (transverse plane)
vertikaaltasand, mis on risti kesktasandiga ja läbib istme keskkohta
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3.1
kesktasand (median plane)
vertikaaltasand, mis läbib eestpoolt tahapoole istme keskkohta, jagades tooli kaheks võrdseks osaks
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