
Výrobce: 

TechnikTex Bohemia, s.r.o. 
Adámkova 766 
539 01 Hlinsko, IČ: 24278891 
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 
Prohlašujeme, že k výrobě všech našich výrobků (zn. MoMimi 

materiály, které byly testovány 

veřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o 

na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

uvedeného zákona a vyhlášky. 

 

Prohlášení je vystaveno na základě: 

1) Zkušebního protokolu č. j. 412403795

2) Zkušebního protokolu č. j. 412403403 vyhotoveného v

3) Oeko-Tex Standard 100, class I, Test report NC

z BAMBUSU, viskóza, bavlna, polyester, modal a další viz.certifikát)

4) Oeko-Tex Standard 100,  class I, číslo: 66314, test report PG005 171598.1 Vídeň  (materiál 

příze z bavlny, viskózy, modal, polyester, elastan atd. režné i barvené) 

5) Certifikát SNAS č. 00026/119/1/2019 pro polypropylénové Prolen Siltex s

úpravou, vydaný 3.4.2019

6) Oeko-Tex Standard 100, test report 359/2020 vystavený 3.2.2020 v

a dokončovací úpravy na úpletové metráži

7) Oeko-Tex Standard 100, číslo certifikátu VUTCH, třída I pro děti do 3 let

8) Oeko-Tex Standard 100, test report PG015 148726.1 (duté vlákno a vatelín

9)  

Prohlašujeme, že k těmto materiálům nepřidáváme žádné prvky, které by změnily vlastnosti potvrzené 

výše uvedenými osvědčeními. 

 

V Hlinsku, dne 1.1.2021 

 

      

                                                                     

TechnikTex Bohemia, s.r.o., Adámkova 766, 539 01 Hlinsko, I
Spisová značka C 35809 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: 107-3731360257/0100

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

výrobě všech našich výrobků (zn. MoMimi – Moje Miminko), využíváme pouze 

materiály, které byly testovány a vyhovují požadavkům dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o  o hygienických 

na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Z tohoto důvodu i naše výrobky splňují požadavky výše 

Prohlášení je vystaveno na základě:  

Zkušebního protokolu č. j. 412403795-2 vyhotoveného v ITC a.s., Zlín dne 

Zkušebního protokolu č. j. 412403403 vyhotoveného v ITC a.s., Zlín dne 5.4.2017

Tex Standard 100, class I, Test report NC-9046/114/ (materiál 

BAMBUSU, viskóza, bavlna, polyester, modal a další viz.certifikát) 

ard 100,  class I, číslo: 66314, test report PG005 171598.1 Vídeň  (materiál 

bavlny, viskózy, modal, polyester, elastan atd. režné i barvené) – platný do 31.7.2021

Certifikát SNAS č. 00026/119/1/2019 pro polypropylénové Prolen Siltex s

úpravou, vydaný 3.4.2019 

Tex Standard 100, test report 359/2020 vystavený 3.2.2020 v Žilině pro barvení, potisk 

ovací úpravy na úpletové metráži 

Tex Standard 100, číslo certifikátu VUTCH, třída I pro děti do 3 let

Tex Standard 100, test report PG015 148726.1 (duté vlákno a vatelín

Prohlašujeme, že k těmto materiálům nepřidáváme žádné prvky, které by změnily vlastnosti potvrzené 

    Ing. Lukáš Kadeřá

                                                                     jednatel 

TechnikTex Bohemia, s.r.o., Adámkova 766, 539 01 Hlinsko, IČ: 24278891 
ka C 35809 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

3731360257/0100 Komerční banka 

 
 

Moje Miminko), využíváme pouze 

a vyhovují požadavkům dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

o hygienických požadavcích 

tohoto důvodu i naše výrobky splňují požadavky výše 

ITC a.s., Zlín dne 31.8.2020 

ITC a.s., Zlín dne 5.4.2017 

9046/114/ (materiál - příze viskóza 

ard 100,  class I, číslo: 66314, test report PG005 171598.1 Vídeň  (materiál - 

platný do 31.7.2021 

Certifikát SNAS č. 00026/119/1/2019 pro polypropylénové Prolen Siltex s antibakteriální 

Žilině pro barvení, potisk 

Tex Standard 100, číslo certifikátu VUTCH, třída I pro děti do 3 let (bavlněné plátno) 

Tex Standard 100, test report PG015 148726.1 (duté vlákno a vatelín)   

Prohlašujeme, že k těmto materiálům nepřidáváme žádné prvky, které by změnily vlastnosti potvrzené 

Ing. Lukáš Kadeřábek 


