
 

 
 

Vydané podľa zákona 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky, o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení zákona č.71/2000 Zb., zákona č. 205/2002 Zb. a nariadenia vlády č. 163/2002 

Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na vybrané 

stavebné výrobky.  

 

Výrobca prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že pre uvedené stanovené výrobky bolo 

prevedené posúdenie zhody vlastností s požiadavkami technických predpisov. 

 

Výrobca: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 

 

Stanovené výrobky: Nerezový podlahové žlaby  

 

- APZ13 Modular s rošty Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream a Space 

- APZ13 Double9 Fit and Go 

- APZ23 Modular Wall s rošty Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream a Space 

- APZ23 Double9 Fit and Go 

 

Typ sifónu a kombinované zápachové uzávery: 

- APZ-S6 - Extra-nízky sifón DN40 a sada nastaviteľných nôh + P143 

- APZ-S9 - Nízký sifón DN50 a sada nastaviteľných nôh + P144 

- APZ-S12 - Sifón DN50 a sada nastaviteľných nôh + P145 

Posúdenie zhody bolo prevedené podľa §7 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. v znení nariadenia vlády č. 

312/2005 Zb.  

 

Identifikačné údaje dokladov o skúškach a posúdeniach zhody: 

 

1. Osvedčenie č. 19 020, z 17. 12. 2019, vydaný ITC, as, Trieda T. Baťu 229, 764 21, Zlín 

 

Odkaz na určené normy, technické predpisy alebo stavebné technické osvedčenia použité pri posudzovaní 

zhody: 

ČSN EN 1253-1 čl. 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.5.1, 5.6, 5.8.1, 5.8.2, 5.9   

 

Výrobca potvrdzuje, že vlastnosti výrobku/ov špecifikovaného/ných v tomto prehlásení spĺňajú základné 

požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. a požiadavky 

uvedených technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom  určeného použitia 

bezpečný, a že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. 

 

V Břeclavi, dňa 24. 10. 2022 

PREHLÁSENIE O ZHODE  
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Ing. Radoslava Kostková 

splnomocnenec kvality 


