
 

 
 

 

Vydané podľa zákona 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky a 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:  Podlahové vpusty (žľaby) kúpeľňové zníženej 
 
Typ - bočný odtok - APZ 101, APZ 104, APZ 106, APZ 107, APZ111 – antivandal, APZ 116 
Typ - zvislý odtok -  APZ 1101, APZ 1104, APZ 1106, APZ 1107, APZ1116   
 

Stanovené výrobky: Rošty (všetky dĺžkové varianty) 
 
Typ: Line, Pure, Cube, Hope, Buble, Dream, Floor, Gap, MI1200, MI1205, MI1206, MI1207, GL1200, 
GL1202, GL1204, Design, Design-Antic, Posh 
 
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: 
 

Typ - bočný odtok 
1. Skúšobný protokol akreditovaného laboratória č. 412205510, zo dňa 05. 08. 2011, 

vydaný ITC, as, trieda T. Baťu 299, 764 21, Zlín 
 

Typ - zvislý odtok 
2. Skúšobný protokol akreditovaného laboratória č. 412206849, zo dňa 24. 07. 2013, 

vydaný ITC, as, trieda T. Baťu 299, 764 21, Zlín 
 
Odkaz na určené normy, technické predpisy alebo stavebné technické osvedčenia použité pri 
posudzovaní zhody: 
 

ČSN EN 1253-2 Podlahové vpuste a strešné vtoky- čl. 5.2, čl. 10.1, čl. 11.1 
 
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 14. 9. 2022       
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