
 

 

Видано відповідно до Закону 22/1997 Coll. про технічні вимоги до продукції та про внесення 

змін і доповнень до певних законів із поправками, внесеними Законом № 71/2000 Coll., 

Законом № 205/2002 Coll. та Постанова Уряду № 163/2002 Зб. зі змінами, внесеними 

Постановою Уряду № 312/2005 Зб., яка встановлює технічні вимоги до окремих будівельних 

виробів. 

 

Виробник заявляє та під свою особисту відповідальність підтверджує, що для зазначеної 

продукції проведено оцінку відповідності властивостей вимогам технічного регламенту. 

 

Продюсер: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, Чеська 

Республіка, IČO: 25655809 

 

Продукт: Трапи для підлоги з нержавіючої сталі  

 

- APZ13 Modular із сітками Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream і Space 

- APZ13 Double9 Fit and Go 

- Модульна стінка APZ23 із сітками Code, Route, Smile, Zip, Insert, Stream і Space 

- APZ23 Double9 Fit and Go 

 

Тип сифонних і комбінованих уловлювачів запаху: 

- APZ-S6 - Надзвичайно низький сифон DN40 і комплект регульованих ніжок + P143 

- APZ-S9 - Низький сифон DN50 і комплект регульованих ніжок + P144 

- APZ-S12 - Сифон DN50 і комплект регульованих ніжок + P145 

 

Оцінка відповідності була проведена відповідно до § 7 Постанови Уряду № 163/2002 Зб. зі 

змінами, внесеними постановою уряду 

No 312/2005 зб. 

 

Ідентифікаційні дані документів про випробування та оцінку відповідності: 

 

1. Сертифікат № 19 020 від 17/12/2019, виданий ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ФОРМА № . F-078-U, R. 2 

PS/05/2017 РЕВІЗІЯ: 5 



 

 

Посилання на визначені стандарти, технічні регламенти або будівельно-технічні сертифікати, 

що використовуються в оцінці відповідності: 

 

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   

 

Виробник під свою власну відповідальність підтверджує, що властивості продукту(ів), 

зазначені в цій заяві, відповідають основним вимогам згідно з Постановою Уряду № 

163/2002 Зб. зі змінами, внесеними постановою Уряду № 312/2005 Зб., та вимогами 

вищезазначених технічних регламентів, що продукт є безпечним за умов звичайного 

використання, визначеного виробником, і що він вжив заходів для забезпечення 

відповідності всіх продуктів, що розміщені на ринку з технічною документацією та 

основними вимогами. 

 

 У Бржецлаві 24 жовтень 2022 р 

Ing. Radoslava Kostková 

Менеджер з якості 

 


