
 

 
 

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: Fürdőszobai padlólefolyók (folyókák) 

 
Sarok típus – oldalsó elfoyás ARZ 1 
Oldalsó elfoyású típus – APZ 1, APZ 4, APZ 5, APZ 6, APZ16 
Függőleges elfoyású típus – APZ 1001, APZ 1004, APZ 1006, APZ 1007 
APZ 11 (antivandal a rostély – oldalsó elfolyású tipus) 
APZ 1011 (antivandal a rostély – függőleges elfoyású tipus) 
APZ 12, APZ22 - Műanyag fenékvályúval (oldalsó lefolyó) 
APZ16 Emeletes ereszcsatorna teljes szélességgel és merev gallérral a falhoz 

 
Termék/Termékek: Rácsok (Minden hosszúságú változatai) 
 

Típus: Line, Pure, Cube, Hope, Buble, Dream, Triton, View, Time, Grace, Life, Floor, Tile, Gap, 
MI1200, MI1205, MI1206, MI1207, Solid, 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 5 §, (2) bek. Alapján a jogosult személy ezennel megerősíti, hogy az alábbi 
építészeti temékekkel. 
 
A vizsgálati dokumentumok és a megfelelőség-értékelés azonosító adatai: 
 

1. Az ITC a.s /Rt,/, třída T. Bati 299, 764 21, Zlín, termékminőségi bizonyítvány száma: 13 
0771 V/AO/d, számú, 2018. 5. 31-én 

2. Az ITC a.s /Rt,/, třída T. Bati 299, 764 21, Zlín, Megfigyelés jelentés száma 3435 

06736/2018, számú, 2018. 05. 31-én 
 
Utalás a megfelelőség-értékélésnél alkalmazott, megadott szabványokra, műszaki előírásokra vagy 
építési műszaki igazolásokra: 

EN 1253-1 
 
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,  10. 10. 2022 
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