
 

 
 

 
Eliberată potrivit Legii nr. 22/1997, privind cerințele tehnice legate de produse și modificarea și 
completarea unor legi, modificată prin Legea nr. 71/2000, Legea nr. 205/2002  și prin Ordonanța 
Guvernului nr. 163/2002 modificată la rândul ei prin Ordonanța Guvernului nr. 312/2005, prin care se 
stabilesc cerințele tehnice pentru produsele de construcție selectate.  
 
Producătorul declară și confirmă pe propria sa răspundere că, pentru produsele menționate, a fost 
efectuată examinarea conformității caracteristicilor cu cerințele reglementărilor tehnice. 
 
Producător: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 
 

Produsul/produsele:  Sifoane de pardoseală (jgheaburi) a scăzut de baie 
 
Tip - scurgere lateral - APZ101, APZ104, 106APZ, APZ107, APZ111 – blocare, APZ 116 
Tip - drenaj vertical - APZ1101, APZ1104, APZ1106, APZ1107, APZ1116 
 
Produsul/produsele: Grătar (Toate variantele de lungime) 
 
Tip - Line, Pure, Cube, Hope, Buble, Dream, Floor, Gap, MI1200, MI1205, MI1206, MI1207, GL1200, 
GL1202, GL1204, Design, Design-Antic, Posh 
 

Examinarea conformității a fost efectuată potrivit art. 7 al Ordonanței Guvernului nr. 163/2002  modificată 
prin Ordonanța Guvernului nr. 312/2005. 
 
Datele de identificare ale documentelor privind probele și examinarea conformității: 
 

Tip - scurgere laterală 
Protocolul de testare acreditat de laborator nr. 412205510, din 05 august 2011, eliberat de ITC, ca 
un T. clasă Bati 299, 764 21 Zlín 

 
Tip - scurgere verticală 
Protocolul de testare acreditat de laborator nr. 412206849, din 24 iulie 2013, emis de ITC, ca un T. 
clasă Bati 299, 764 21 Zlín 
 
Trimiterea la normele stabilite, reglementările tehnice sau certificatele tehnice de construcție utilizate în 
cursul examinării conformității: 
 

ČSN EN 1253-2 Sifoane de pardoseală și canalizare acoperis - Art 5.2, Art 10.1, art 11.1 
 

Producătorul confirmă pe propria sa răspundere că, caracteristicile produsului/produselor 
specificat/specificate în prezenta declarație îndeplinesc cerințele de bază ale Ordonanței Guvernului 
nr. 163/2002 modificată prin ordonanța Guvernului nr. 312/2005 și cerințele reglementărilor tehnice 
menționate și că, în condițiile unei utilizări obișnuite stabilite de către producător, produsul este sigur, fiind 
adoptate măsurile prin care se asigură conformitatea tuturor produselor lansate pe piață cu documentația 
tehnică și cu cerințele de bază.  
 
 
 
Břeclav, în data de: 14. 9. 2022      
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