
 

 
 

 
Kiadva a termékek műszaki követelményeiről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 
22/1997 Sb. sz. törvény, a 71/2000 Sb. sz. törvény, a 205/2002 Sb. sz. törvény, valamint a 163/2002 Sb. 
sz. kormányrendelet és a kiválasztott építési termékekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló, 
312/2005 Sb. sz. kormányrendelet hatályos szövege szerint.  
 
A gyártó kijelenti és megerősíti arra vonatkozó kizárólagos felelősségét, hogy a feltüntetett termékeknél 
elvégezték a tulajdonságok műszaki előírásoknak való megfelelésének értékelését. 
 
Gyártó: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 
 
Termék/Termékek:  
 
Típus - oldalsó lefolyó - APZ 101, APZ 104, APZ 106, APZ 107, APZ111 – Antivandal, APZ 116 
Típus - függőleges vízelvezető - APZ 1101, APZ 1104, APZ 1106 APZ 1107, APZ 1116 
 
Termék/Termékek: Rácsok (Minden hosszúságú változatai) 
 
Típus: Line, Pure, Cube, Hope, Buble, Dream, Floor, Gap, MI1200, MI1205, MI1206, MI1207, GL1200, 
GL1202, GL1204, Design, Design-Antic, Posh 
 
A megfelelőség értékelése a 312/2005 Sb. sz. kormányrendelet hatályos szövege értelmében, a 163/2002 
Sb. sz. kormányrendelet 7. §-a szerint történt. 
 
A vizsgálati dokumentumok és a megfelelőség-értékelés azonosító adatai: 
 
Típus - oldalsó lefolyó 
1. Vizsgálati jegyzőkönyv akkreditált laboratórium sem. 412205510, kelt augusztus 5, 2011, amelyet 
a ITC, mint egy osztály T. Bati 299, 764 21 Zlín, 
 
Típus - függőleges lefolyó 
2. Vizsgálati protokoll akkreditált laboratórium sem. 412206849, kelt július 24, 2013 által kiadott, az 
ITC, mint egy osztály T. Bati 299, 764 21 Zlín, 
 
Utalás a megfelelőség-értékélésnél alkalmazott, megadott szabványokra, műszaki előírásokra vagy 
építési műszaki igazolásokra: 

 
ČSN EN 1253-2 padlóösszefolyó és a tető csatornába - Art. 5.2, Art. 10.1, Art. 11.1 

 
A gyártó saját felelősségére igazolja, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott termék/ termékek 
megfelel/nek a 312/2005 Sb. sz. kormányrendelet hatályos szövege értelmében, a 163/2002 Sb. sz. 
kormányrendelet alapvető követelményeinek, valamint a feltüntetett műszaki előírások követelményeinek, 
továbbá, hogy a termék - szokványos, a gyártó által megadott rendeltetésszerű használat esetén – 
biztonságos, valamint, hogy intézkedést tett, arra, hogy az összes forgalomba hozott termék megfeleljen a 
műszaki dokumentációnak és az alapvető követelményeknek. 
 
Břeclav, 14. 9. 2022         
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