
Testy i certyfikaty

Szukasz plecaka z atestem? Zobacz opinie ekspertów! 

Topgal dokładnie testuje swoje produkty przez niezależne źródła opiniotwórcze, dzięki czemu 
zdobywa wiele nagród konsumenckich. Zachęcamy do zapoznania się z certyfikatami, testami i 
ocenami produktów i usług Topgal.

Czy wiedziałeś, że plecak może posiadać certyfikat jakości? Przy 
wyborze plecaka do szkoły należy zwrócić uwagę na wszystkie 
szczegóły np. szerokość zamka, jakość odblasków, wykonania. My w 
Topgalu dokładnie kontrolujemy i testujemy wszystkie właściwości 
plecaków szkolnych. Dodatkowo podstawowe parametry poddaliśmy 
do testowania przez niezależną inspekcję techniczną przyznającą 
Certyfikat ITC produktom o zwiększonym bezpieczeństwie i najwyższej  
jakości. 

Plecaki Topgal otrzymały pozytywną opinię Instytutu Badań i 
Certyfikacji w Zlinie. Bezpieczeństwo naszych produktów dla 

zdrowia, wysoka jakość materiałów oraz wykonania zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami 
dyrektyw europejskich.

Co testujemy na naszych produktach? 

• nośność plecaka szkolnego - test wytrzymałości ramion przewiduje 20.000 udźwigu przy 
maksymalnym zalecanym obciążeniu plecaka 

• długość i szerokość szelek - norma szerokości szelki wynosi 40 mm, długość minimalna 
700 mm. Plecaki Topgal z kolekcji CHILLI mają szerokość szelek 65 mm i długość 750 
mm. 

• waga plecaka szkolnego - plecaki szkolne CHILLI 2015 spełniają zalecenia wagowe do 
1200 g (do szkoły podstawowej) oraz do 1400 g (do gimnazjum i szkoły średniej). 

• wodoodporność - plecaki z kolekcji CHILLI 2015 były testowane na odporność przeciwko 
silnym deszczom, mrozom 

• plecy plecaka - przetestowane plecaki posiadają usztywnienie nie uciskające ciała dziecka - 
produkt zgodny z obowiązującą normą 

• elementy odblaskowe - plecaki posiadają wyraźne elementy refleksyjne, minimalnie 70 
cm2 przednich i 15 cm2 bocznych odblasków 

Po przeprowadzeniu testów przetestowany plecak został porównany ze stanem plecaka przed 
przeprowadzeniem testu. Został porównany ogólny wygląd produktu, zachowanie właściwości oraz 
funkcjonalności (konstrukcji pleców i zamków). Wszystkie przetestowane plecaki szkolne 
otrzymały atest zgodności z zaleceniami specyfikacji technicznej.

http://www.topgal-plecaki.pl/plecaki/
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