
 

 
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 підтверджує під свою виключну відповідальність, що для зазначеної продукції 
проведено оцінку відповідності властивостей вимогам технічних регламентів та вимогам 
нормативних актів. 
 
Продюсер: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, Чеська 
Республіка, IČO: 25655809 
 
Продукт: Стоки (жолоби) санвузол опущені 

 
Тип - злив бічний - APZ 101, APZ 104, APZ 106, APZ 107, APZ111 - антивандальний, APZ 116 
Тип - вертикальний злив - APZ 1101, APZ 1104, APZ 1106, APZ 1107, APZ1116 

 
Продукт/продукти: Сітки (всі варіанти довжини) 
 
Тип - лінія, чистий, куб, надія, бульбашка, мрія, підлога, розрив, MI1200, MI1205, MI1206, 
MI1207, GL1200, GL1202, GL1204, дизайн, дизайн-антик, шикарний 

 
Оцінка відповідності була проведена відповідно до § 7 Постанови Уряду № 163/2002 Зб. із 
змінами, внесеними постановою Уряду № 312/2005 Зб. 
  
Ідентифікаційні дані тестових документів та оцінки відповідності: 

 
Тип - бічний злив 
Протокол випробувань акредитованої лабораторії № 412205510 від 05/08/2011, виданий ITC, 
a.s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín 
 
Тип - вертикальний злив 
Протокол випробувань акредитованої лабораторії № 412206849 від 24/07/2013, виданий ITC, 
a.s., třída T. Bati 299, 764 21, Zlín 
 
Посилання на визначені стандарти, технічні регламенти або будівельно-технічні сертифікати, що 
використовуються в оцінці відповідності: 

 
ČSN EN 1253-2 Стоки для підлоги та дахові воронки - стаття 5.2, стаття 10.1, стаття 11.1 
 

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. 
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