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P R O H L Á Š E N Í  O  S H O D Ě  
podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a podle §3, odst. (3) nařízení vlády č. 163/2002Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

 
 

Výrobce: 

 
HACO, spol. s r.o. 
Svobody 826/88 
460 15 Liberec 
IČ: 615 35 699 

výrobna: dtto 

 
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, 

že výrobek 
 

Rozvodné systémy vzduchotechnických zařízení 

typ/ varianta: AL FLEXO potrubí 
 

 
je ve shodě se základními technickými požadavky na výrobek, 

podle Nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.  

Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. 
 

Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: Potrubí typu AL FLEXO POTRUBÍ 
je určeno pro rozvod vzduchu v objektech, a to jak pro přívod tak i pro odtah vzduchu. 
Rozvody jsou tvořeny stavebnicovým systémem, který se skládá ze vzduchového potrubí, 
redukcí průměru potrubí, hadicových spon, zpětných klapek apod. 

Potrubí je kruhového průřezu o různých průměrech, je hliníkové, polopružné, flexibilní a 
délkově roztažitelné. Materiál je hliník tloušťky 80 a 70 mikronů s tepelnou odolností od 40°C 
do 250°C. Spojování je mechanické, pomocí hadicové spony nebo PVC pásky a ALU 
samolepící pásky. 

 
Použitelnost výrobku a jeho technická specifikace a je dána technickým listem výrobku 
popisujícím jeho vlastnosti, montážní postup a používání výrobku.  
 
Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací a se 
základními požadavky.  
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Výrobek byl posouzen podle §8 výše uvedeného nařízení vlády a na základě tohoto 
posouzení bylo vydáno Stavební technické osvědčení č. 090-052467, dne 2. 7. 2021 v Praze, 
Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., Autorizovanou osobou č. 204, se 
sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek. 
 
 
V Liberci, dne 02. 07. 2021 
 
 

                                                                                                        Jan Hájek 
                                                                                                       jednatel společnosti 
             HACO spol. s r.o. 
 


