PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle § 25, 26 zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů a Vyhlášky MZ č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a
výrobky pro děti ve věku do 3 let
dovozce:

Martin Palla - Bamboos.cz
Adresa: Dimitrovova 1969/15, 568 02 Svitavy
IČ: 745 96 594
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Svitavy pod ev.č. 360901-8370.

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky (výrobce/dodavatel Shijiazhuang GongHao
Textile Co., LTD, se sídlem ShiLuan Road 28, YuHua District, Shijiazhuang City, Hebei Province, China):
 jednovelikostní bambusová kalhotková plenka zn. BabyLand (materiál: PUL, přírodní
bambusové vlákno, přírodní uhlíkové bambusové vlákno, bavlna)
 bambusová vkládací plenka (5 vrstev) zn. BabyLand (materiál: přírodní bambusové
vlákno, polyester, nylon)
 jednovelikostní látková kalhotková plenka zn. BabyLand (materiál: PUL, polyester)
 látková vkládací plenka (3 vrstvy) zn. BabyLand (materiál: polyester, nylon)
jsou ve shodě se základními všeobecnými požadavky definovanými v následujících dokumentech:



Vyhláškou MZ č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve
věku do 3 let,
Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.

Toto posouzení je provedeno na základě následujících dokumentů:







Protokol o zkoušce BEMO 073336.2, ze dne 03.02.2011, vydaný Institutem mezinárodního
sdružení pro výzkum a testování v oblasti ekologie textilu, Zurich (Švýcarsko).
Protokol o zkoušce TSNT00390504, ze dne 24.10.2011, vydaný společností Intertek
Testing Services (Tianjin) Ltd., Tianjin (Čína).
Protokol o zkoušce č. 12419-12420/2016 ze dne 02.03.2016, vydaný Zdravotním ústavem
se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Hradec Králové a Ústí nad Labem
(laboratoř č. 1388 akreditovaná ČIA).
Zákon 258/2000 Sb.
Vyhláška MZ č. 84/2001 Sb.

Výrobky jsou za daných podmínek obvyklého použití bezpečné a hygienicky nezávadné. Byla
přijata opatření zajišťující, že všechny výrobky uváděné na trh jsou shodné s technickými
podmínkami a se základními požadavky na výrobky pro děti do 3 let.
Ve Svitavách dne 15. 03. 2016
Martin Palla

