Zestawienie wysokich krzesełek do karmienia zbadanych laboratoryjnie
pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w normach PN-EN 14988:2017-10 i PN-EN 14988+A1:2020-07
(2021 rok)
Lp.

Fotografia

Nazwa wyrobu

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do
obrotu

Wynik kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości

Podjęte działania

akta kontroli wpłynęły do UOKiKwszczęto postępowanie
administracyjne

1

wysokie krzesełko IVOLIA ZOP055710

Paweł Wodnicki Bertoni Polska
ul. Ogrodowa 26
32-083 Balice

niezgodny

niewłaściwe otwory pomiędzy oparciem a siedziskiem;
niewłaściwy odstęp pomiędzy nogami produktu, gdy siedzisko jest w
niższym
położeniu;
niewłaściwy odstęp pomiędzy tacką a ogranicznikiem między nogami;
dostęp do materiału stanowiącego wypełnieniej wyściółki siedziska oddzielające się małe elementy wyściółki;
samoistne, niekontrolowane obniżenie się wysokości
siedziska

2

krzesełko do karmienia „Mini”, kod EAN
5902340249130

Global sp. z o. o.
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24
32-300 Olkusz (dystrybutor)

zgodny

_

_

3

krzesło do karmienia, Milly Molly, model: ESPOO,
BEIGE, SN: MCE 02061, kod EAN
5901761126037

PM Investment Group Napert, Soszyński sp. k.
ul. Podkowy 18
04-937 Warszawa
(z oznacze
nia na produkcie
Łukówiec 98
05-480 Karczew)

niezgodny

występowanie małych elementów dostępnych dla dziecka;
oderwanie materiału z okrycia naramiennika, tworzące dostęp do
materiału wypełniającego;
uszkodzenie produktu;
brak dodatkowego mocowania;
uszkodzenie systemu zapięć;
odczepienie się małego elementu

sprawa w toku WIIH

4

wysokie krzesełko do karmienia Kinderkraft 2
w 1 TIXI , gray, kod EAN 5902533911974

4KRAFT sp. z o. o.
ul. Tatrzańska nr 1 lok 5
60–413 Poznań

niezgodny

5

krzesełko dziecięce Scandy S/N :1081900 1280
4BABY

4BABY sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 72
20-232 Lublin

niezgodny

oddzielenie się materiału z okrycia pasa zabezpieczajacego
krocze,tworzące dostęp do materiału stanowiącego wypełnienie
materiałowej wyściółki na siedzisko;
uszkodzenie systemu zapięć;
oddzielenie się małego elementu z systemu zapięć

akta kontroli wpłynęły do UOKiKanaliza sprawy

6

wysokie krzesełko dla dzieci model STOKKE CLIKK
7040355520047

Baby Dyskont Sp. z o.o.
ul. Powiewna 6/9
53-028 Wrocław

niezgodny

oddzielenie się małego elementu z systemu zapięć

akta kontroli wpłynęły do UOKiK czynności wyjaśniające

7

krzesełko do karmienia Graval

IKEA RETAIL Sp. z o.o.
Pl. Szwedzki 3
Janki
05-090 Raszyn

zgodny

_

_

8

krzesełko wielofunkcyjne AGA SOSNA "KLUPŚ"

Ryszard Klupś
P.P.H.U. "KLUPŚ" Ryszard Klupś
ul. Poznańska 169
63-800 Gostyń

niezgodny

niewłaściwa szczelina na łączeniu siedziska i oparcia;
występowanie małych elementów dostępnych dla dziecka;
rozerwanie materiału pokrowca, tworzące dostęp do materiału
wypełniającego;
uszkodzenie produktu;
nieprawidłowy aktywny system zapięć, którego elementy mogą
funkcjonować samodzielnie

sprawa w toku WIIH

oddzielenie się małych elementów - odstających materiałowych wszywek
pokrowca

akta kontroli wpłynęły do UOKiK wszczęto postępowanie
administracyjne

