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Prohlášení o shodě
č. S.007
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005
Sb.
1)

My

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 81 Příbram
IČO: 25612492
tímto prohlašujeme,
že následně označené výrobky na základě jejich koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu
uvedená provedení, jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném
znění a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a se základními požadavky.
Při námi neodsouhlasených změnách výrobků ztrácí toto prohlášení svou platnost.
Název:

Podlahové žlaby koupelnové
OZ RAVAK Runway, OZ RAVAK Chrome, OZ RAVAK Floor, OZP RAVAK
Zebra Podlahové vpusti koupelnové SN 501

Typové
označení:

APZ1, APZ7 FLOOR, APZ ZEBRA
APV1324

Výrobce:

Alca plast, s.r.o., Lovosická 770, 190 00 Praha 9, Česká republika

Popis a účel použití: Podlahové žlaby koupelnové jsou vyrobeny z nerezové oceli a plastu a jsou
určeny jako sanitární vybavení koupelen – odpady sprchových koutů.
Podlahové vpusti koupelnové jsou vyrobeny z nerezové oceli a plastu a jsou
určeny jako sanitární vybavení koupelen i technických prostor – odpady
sprchových koutů.
Použité předpisy:
 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v
platném znění
 ČSN EN 1253-1:2004
Výrobky jsou za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečné.
Použitý způsob posouzení shody:
 postup podle § 7 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
2)





Autorizované osoby podílející se na posouzení shody
obchodní jméno: ITC Zlín
sídlo:
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika
IČ:
47910381

Byly vydány:
 Certifikát č. 13 0771 V/AO/b ze dne 18.09.2015
 Závěrečný protokol č.783501906 ze dne 18.09.2015

Příbram, 01.10.2015

Ing. Patrik Kreysa
ředitel úseku obchodní strategie

Místo vydání, datum

Jméno a funkce odpovědné osoby

1)
2)

Jméno, adresa a identifikační číslo osoby vydávající prohlášení o shodě (výrobce nebo dovozce)
Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody
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