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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: Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Stanovené výrobky: Podlahové vpusty (žľaby) kúpeľňové  

Typ ARZ 1 (rohový – bočný odtok)
Typ – APZ 1, APZ 4, APZ 5, APZ 6, APZ 7 (bočný odtok)
Typ – APZ 1001, APZ 1004, APZ 1006, APZ 1007 (zvislý odtok)
Typ –  APZ 11 (antivandal s roštom – bočný odtok), APZ 1011 (antivandal s roštom – zvislý odtok)
Typ – APZ12 (plastový podlahový žľab - bočné odtok)
 
Posúdenie zhody bolo prevedené podľa §5a nariadenia vlády č. 163/2002 Zb.  
v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. 
Identifikačné údaje dokladov o skúškach a posúdeniach zhody:

 1. Certifikát výrobku č. 13 0771 V/AO/b, zo dňa 18. 9. 2015, vydaný ITC, a.s., 
  třída T. Bati 299, 764 21, Zlín

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

ČSN EN 1253-1

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 6. 10. 2015 Ing. Soňa Hřebačková
 splnomocnenec kvality
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