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Бутони INDIVIDUAL
Бутони за структури от неръждаема стомана 

с матово PVD покритие

I N D I V I D U A L

ТВОИ ВЪВ ВСЕКИ 

ДЕТАЙЛ

Всеки от нас е уникален. Нашата личност, вкусове, 

интереси и темперамент. Всичко това определя 

нас самите и ние заслужаваме да живеем в среда, 

която отразява нашата индивидуалност до 

последния детайл. Нашите продукти с PVD покритие 

позволяват да комбинирате цялата ни гама, така че 

да съвпадне с цялостния ви интериор.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Защита на вашето здраве

Живеем във време, където животът 

ни е драматично засегнат от 

нов вирус. Профилактиката е от 

съществено значение в борбата 

срещу неговото разпространение, 

поради което предлагаме поредица 

от иновации, които предотвратяват 

разпространението на вируси 

и бактерии, като по този начин 

защитаватвашето здраве.

Иновации на системите за вграждане ALCA

Системите за вграждане ALCA никога не са били по-добри! 

Иновациите от 2021 г. правят инсталацията още по-лесна, 

допринасяйки с по-тиха работа и превъзходна хигиена.

Програма INDIVIDUAL

Продуктите от гамата INDIVIDUAL 

съчетават атрактивни цветове 

с изключително устойчиви 

повърхности. Открийте 

технологията за PVD покритие 

и създайте вашия интериор 

с вашата индивидуалност.
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ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ 

МЯСТО, КЪДЕТО 

МОЖЕТЕ ДА СЕ 

ИЗПЪЛНИТЕ С ЕНЕРГИЯ

Адаптивни решения

Нямате място? Банята е на тавана? Няма 

проблем. Имаме решения за всички 

видове тухлени къщи, както и за дървени 

конструкции.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

32–37

Спестяване на вода и чист 

въздух

Ефективно и дискретно. Системите за 

вграждане ALCA мислят за твоите нужди. 

Докато ECOLOGY гарантира намаляване на 

консумацията на вода, мощния извличащ 

вентилатор гарантира вашия личен комфорт.

Онлайн конфигуратор

Може да намерите конфигуратор на 

системи за вграждане в нашия уебсайт. 

Конфигураторът ще ви позволи лесно 

да навигирате в широкото портфолио 

от продукти на ALCA. Избирайки 

елементи в конфигуратора според 

вашите собствени предпочитания, бързо 

ще може да намерите системата за 

вграждане, подходяща за вашата баня 

и тоалетна.
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Бутони за структури ............................. 10–21
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ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР
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Уникална PVD технология

Луксозното висококачествено покритие на повърхността на 

PVD продуктите е създадено чрез нанасяне на много тънък 

слой от специално покритие, което се слива с основния 

материал на атомно ниво. 

Изработени от най- висококачествени 

материали

Резултатът е повишена издръжливост и дълготрайност на 

продукта, както и елегантен външен вид. В супер лъскаво 

покритие или във вариант с по- изразена текстура. Двата 

варианта се предлагат в четири цвята.

I N D I V I D U A L

ПОЛИРАН МАТИРАНМАТ
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AM115/1000 + FUN-G-P
Структури за вграждане 

в масивни стени с бутон 

FLAT FUN златно-полиран

П Р О Г РА М А

I N D I V I D U A L
Перфектна хармония

Възможно е да съчетаем вашия 

личен вкус с очарователно 

червено злато или може би 

предпочитате ослепителен чисто 

златист цвят? Може би натуралния 

цвят на оръжейният метал? 

Независимо какво решите, винаги 

може да разчитате на перфектната 

устойчивост на цветовете 

и устойчивостта на износване.

Перфектно съвпадение

Избрахме най-търсените нюанси 

и перфектно съобразихме 

цветовете с всички продукти от 

гамата INDIVIDUAL. Следователно 

не е нужно да се притеснявате, че 

вашия бутон, сифон, CLICK/CLACK 

или ъглови кран няма да съвпадат 

помежду си.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide
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RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

Попитайте вашия архитект или 

магазин за баня за цветна мостра.

 A400RGP 
 Сифон за мивка DN32 DESIGN метал, RED 

GOLD-полиран 

 A392RGP 
 Витло метално за сифон CLICK/CLACK 1 

1/4" c преливник, голяма тапа, RED GOLD-

полиран 

 A55KRGP 
 Сифон за вана автоматичен, RED GOLD-

полиран 

 ARV001RGP 
 Кран ъглов с филтър 1/2"×3/8", RED GOLD-

полиран 

 FUNRGP 
 Бутон за вградени тоалетни казанчета, 

RED GOLD-полиран 



БУ ТОНИ FL AT

STRIPE

Alunox-мат/полиран

FUN

Alunox-мат

STING

Alunox-мат/полиран

AIR

Alunox-мат

TURN

Alunox-мат

Външни размери: 247 × 165 × 5 мм

Н
О
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И Н О В А Ц И Я  Н А 

Е М Б Л Е М А Т И Ч Е Н 

Д И З А Й Н

Иновация на бутона TURN

Емблематичният дизайн може да изглежда недосегаем, но ние сме убедени, че 

намерихме начин как да го направим още по- функционален и елегантен.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide



FUNWHITE

Неръждаема стомана- бяла полирана

FUNBLACK

Неръждаема стомана-черен мат

Бутон с подсветка FLAT 

ALUNOX

Представяме ви бутона AIR LIGHT, 

който в комбинация с подсветка носи 

приятно приглушено осветление, 

което подчертава функционалните 

и дизайнерски решения на вашата баня.

Предлага се в следните цветове: син, 

червен, зелен, бял и с цветовете на дъгата

FUNANTIC

Античен бронз

FUN/FUNINOX

Alunox/неръждаема стомана

5 мм

FLAT FUN ЗА 

ВСЕКИ ИНТЕРИОР

FUNBRASS

Месинг

FUNRGP

Червено злато-полиран

H

1111

H

Бутони с механизъм за 

накланяне

Рамките на избрани бутони 

от гамата FLAT имат добавен 

механизъм с накланяне за по-

лесно отстраняване на бутона. 

В комбинация с диспенсър за 

таблетки, включен във всяка 

структура, той създава още 

по- добра хигиена във вашата 

тоалетна.

Против пръстови 

отпечатъци

Повърхността на бутоните FLAT 

имат специален защитен слой, 

който не оставя петна или следи 

от пръсти. Благодарение на този 

защитен слой, бутоните не се 

нуждаят от постоянна поддръжка 

или почистване, като по този начин 

значително се удължава живота им.
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БУ ТОНИ FL AT

AM100/1000 + бутон FUN-BRASS 
Структури за вграждане в масивни стени с бутон 

FUN-BRASS

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide
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Просто съвместим

Ние вярваме, че перфектните неща 

не трябва да бъдат сложни. Ето защо 

ние разработихме нашите бутони, 

така че те да могат да се комбинират 

с всички структури за вграждане ALCA. 

Следователно можете да изберете 

всеки бутон, който Ви харесва 

със стил и без да сте ограничени. 

Освен това инсталирането е много 

лесно и бързо. Новите бутони са 

напълно взаимозаменяеми със 

съществуващите инсталации и смяната 

е бърза и лесна.

Стъклени бутони STRIPE

Стъклените бутони в бял или черен 

цвят пасват на всяка модерна баня 

благодарение на финия дизайн. 

Акцента върху детайлите и семплата 

форма правят първокласните 

стъклени материали и елементи от 

неръждаема стомана да се открояват.

БУТОНИ ЗА СТРУК

ТУРИ ЗА ВГРАЖДА

НЕ FLAT СЕРИЯ. ВЕ

ЧЕН ВЪНШЕН ВИД, 

ПЪРВОКЛАСНИ МА

ТЕРИАЛИ И БЕЗУ

ПРЕЧНА РАБОТА.TURN

Alunox- мат 

Външни размери: 247 × 165 × 5 мм

5 мм

5 мм

Месингов бутон FUN-BRASS

Металните бутони FUN-BRASS 

с месингово покритие имат дебелина 

от само 5 мм, като едва се открояват 

над плочките. Елегантния дизайн 

и атрактивните цветове могат 

ефективно да бъдат използвани 

в концепцията за модерна тоалетна. 

Също така, тези бутони имат специална 

защита против пръстови отпечатъци.

FUN BRASS

Месинг 

Външни размери: 247 × 165 × 5 мм
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NIGHT LIGHT3

Стъкло- черно 

Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

Б Ъ Д Е Щ Е Т О 

В Ъ В  В А Ш И Т Е 

Р Ъ Ц Е

БУ ТОНИ FL AT

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide
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7 мм

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Стъкло- черно 

Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Стъкло- черно 

Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT1 

NIGHT LIGHT1SLIM

Стъкло- черно 

Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

Иновативен бутон без 

докосване NIGHT LIGHT

Работи без директен контакт за 

страхотен комфорт.

Взаимовръзката на дизайна 

и функционалността спечели 

престижната награда IF Design 

Award 2018.

Барбора Шкорпилова

Архитект, дизайнер и създател на бутоните FLAT 

ALUNOX, NIGHT LIGHT и M370–M378 за ALCAPLAST, 

Днес Барбора е известна с връзката си със студиото 

MIMOLIMIT, основано през 2001 г.

ИНОВАТИВНИ 

БУТОНИ БЕЗ 

ДОКОСВАНЕ 

NIGHT LIGHT

Максимална гъвкавост

Осветените бутони Night Light се 

отличават с редица регулируеми опции. 

Изберете цвета според вашето текущо 

настроение и задайте други функции на 

бутона, както Ви харесва.
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БУ ТОНИ T H I N

Т Ъ Н К А

Е Л Е Г А Н Т Н О С Т

AM1101/1200 + M578
Структура за вграждане Slim за 

гипсокартонена конструкция 

с черен бутон THIN

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide



5 мм

17

H = 83 мм

SLIM 

структура 

за 

вграждане

M775

Бяло/злато 

Външни размери:

247 × 165 × 5 мм

M572

Хром- мат 

Външни размери:

247 × 165 × 5 мм

M576

Бял мат 

Външни размери: 

247 × 165 × 5 мм

ПОЛИРАН ИЛИ 

МАТОВ?

Гладко като сатен

Докато създавахме новите бутони в бял 

цвят, бяхме вдъхновени от деликатността 

на сатенени материали. Разработихме 

продукта да бъде приятен визуално и на 

допир.

Антибактериална 

повърхностна

Покритието на матовите бутони 

THIN неотдавна съдържа сребърни 

наночастици, които предотвратяват 

разпространението на нежелани 

микроорганизми.

Бутони с механизъм за 

накланяне

Рамките на избрани бутони 

от гамата THIN имат добавен 

механизъм за накланяне за по- 

лесно отстраняване на бутона. 

В комбинация с диспенсър за 

таблетки включен във всяка 

структура, той създава още 

по- добра хигиена във вашата 

тоалетна.

Само 5 мм

Представяме ви новите бутони- THIN, 

които благодарение на плоския 

си профил се открояват само с пет 

милиметра от плочките, гарантирайки 

перфектно и дискретно сливане 

с останалата част от вашата тоалетна 

или баня. В комбинация със структури 

за вграждане- SLIM, спестява 

допълнителни сантиметри във вашата 

тоалетна. 

6 цветови варианта

Серията от бутони THIN се предлагат 

в три дизайна и шест повърхностни 

покрития- бяло- полирано, бяло- 

матово, хром- полирано, хром- матово, 

черно- матово и златно- полирано. 

Двата квадратни и обли дизайна 

гарантират, че можете да постигнете 

изчистени линии, прецизно покритие 

и безшумна работа.
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БУ ТОНИ ЗА С Т РУ К Т У РИ ALC A 

Антибактериалният слой 

унищожава нежеланите 

микроорганизми

Ето защо ние разработихме широка 

гама от продукти с повърхности 

покрити със защитен слой, който 

гарантира безупречно стерилна среда. 

Сребърните наночастици 

предотвратяват разпространението 

на нежелани микроорганизми. 

В комбинация с антибактериална 

седалка може да създадете среда, 

която не позволява на бактериите да 

се размножават.

З А Щ И ТА В А М Е

В А Ш Е Т О  З Д РА В Е

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

 M776 
 Бял-мат/хром-полиран 

 M676 
 Бял-мат 

 M778 
 Черен-мат/хром-полиран 

 M678 
 Черен-мат 

 M576 
 Бял-мат 

 M578 
 Черен-мат 

 M278 
 Черен-мат 

 FUNBLACK 
 Неръждаема стомана-черен 

мат 
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Диспенсър за таблетки за цялостна 

хигиена на тоалетната чиния.

Хигиената е изключително важна тема за нашата 

общност. Всички трябва да се стремим да живеем 

отговорно и да защитаваме себе си и близките ни. 

Ето защо решихме, че всяко иновационно тоалетно 

казанче за вграждане ALCA, което купувате ще включва 

безплатен диспенсър за таблетки.

Диспенсъра е предназначен за всички видове тоалетни 

таблетки и може да се монтира във вече вградени 

тоалетни казанчета. Благодарение на механизма за 

накланяне на бутона, поставянето на таблетката е 

много лесно . Приятната свежест се превръща в бонус, 

който всеки заслужава и не трябва да бъде само за тези, 

които плащат допълнително.

Сензорните бутони предотвратяват 

разпространението на вируси 

и бактерии

Кое ще гарантира нулев процент на разпространението 

на бактерии? -Безконтактно управление. Заради това 

продължаваме да произвеждаме и подобряваме 

нашите продукти. Ще намерите решение само с един 

елегантен жест и така ще поддържате здравословно 

разстояние от бактериален контакт.

НАКЛАНЯЩ СЕ 

МЕХАНИЗЪМ НА БУТОНИТЕ 

ЗА ПО ЛЕСНО ПОСТАВЯНЕ 

НА ТАБЛЕТКА 

 NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM
 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM
 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM
 Стъкло-черно 
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   СТАНДАРТЕН 

   THIN   ДЕБЕЛИНА 5 ММ 

 M70   Бял-полиран 

 M270   Бял-полиран 

 M370   Бял-полиран 

 M71   Хром-полиран 

 M271   Хром-полиран 

 M371   Хром-полиран 

 M72   Хром-мат 

 M272   Хром-мат 

 M372   Хром-мат 

 M73   Хром-полиран/мат 

 M278   Черен-мат 

 M378   Черен-полиран 

 M75   Злато-полиран 

 M275   Злато-полиран 

 M375   Злато-полиран 

 M1710   Бял-полиран 

 M1721   Хром-полиран 

 M1741   Хром-полиран  M1710-8   Бял-полиран/

черен-полиран 

 M1720-1   Бял-полиран/хром-

полиран 

 M1713   Хром-полиран/мат 

 M1722   Хром-мат  M1728-2   Черен-полиран/

хром-мат 

 M1718   Черен-полиран 

 M1725   Злато-полиран 

 M671   Хром-полиран *

 M571   Хром-полиран *

 M771  Хром-полиран/хром-

мат *

 M672   Хром-мат *

 M572   Хром-мат *

 M772  Хром-мат/хром-

полиран *

 M578   Черен-мат *

 M678  Черен-мат *

 M778  Черен-мат/хром-

полиран *

 M575   Злато-полиран *

 M675  Злато-полиран *

 M775  Бял-полиран/злато-

полиран *

 M770   Бял-полиран/хром-

полиран *

 M670   Бял-полиран *

 M570   Бял-полиран *

 M676   Бял-мат *

 M576   Бял-мат *

 M776   Бял-мат/хром-

полиран *
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* механизъм за 

накланяне на 

бутона

16
5

 м
м

247 мм

Размери на всички 

бутони

ИНДИВИДУАЛНИ

FLAT ЦВЕТОВЕ  ЦВЕТЕН ГЛАНЦ   FLAT GLASS   СТЪКЛО  

AIR LIGHT  АЛУМИНИЙ С ПОДСВЕТКА  FLAT

FLAT ALUNOX  АЛУМИНИЙ  

FLAT INOX  НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА  

 Н 

 Н 

 Н 

 Н 

 БЕЗ ДОПИРЕН   СТЪЛКО 

 TURN   Алунокс-мат *  STING   Алунокс-мат/

полиран 

 FUN   Алунокс-мат *  STRIPE   Алунокс-мат/полиран  AIR   Алунокс-мат *

 FUN-WHITE   Неръждаема 

стомана-бял полиран *

 STRIPE-WHITE   Неръждаема 

стомана-бял полиран 

 STRIPE-BLACK   Неръждаема 

стомана-черен полиран 

 STRIPE-GL1200   Стъкло-

бяло 

 STRIPE-GL1204   Стъкло-

черно 

 AIR LIGHT   Алунокс-мат  FUN-ANTIC   Античен-бронз *

 NIGHT LIGHT-1  

 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM  

 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT-2  

 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM  

 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT-3  

 Стъкло-черно 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Стъкло-черно 

 TURN-INOX   Инокс-

полумат *

 STING-INOX   Инокс-

полумат/полиран 

 FUN-INOX   Инокс-полумат *  STRIPE-INOX   Инокс-

полумат/полиран 

 AIR-INOX   Инокс-полумат *

 FUN-RG-P   RED GOLD-

полиран *

 FUN-N-P  NICKEL-полиран *  FUN-GM-P  GUN METAL-

полиран *

 FUN-BRASS   Месинг *  FUN-BLACK 

 Неръждаема 

стомана-черен мат *

 FUN-RG-B   RED-GOLD-четка 

мат *

 FUN-N-B   NICKEL-четка мат *  FUN-GM-B   GUN METAL-

четка мат *

 FUN-G-P  GOLD-полиран *

 FUN-G-B   GOLD-четка мат *
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ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

15

AM1115/1000 + FUN-G-P
Структури за вграждане в масивни стени с бутон 

FLAT FUN полирано златист

Н О В А 

Г Е Н Е Р А Ц И Я

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide
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 N 

Системи с вентилация

В случай на недостатъчна естествена 

вентилация в тоалетното помещение, 

ние предлагаме решения с директна 

вентилация на въздуха през тоалетната 

чиния. Тези модели структури за 

вграждане ALCA са маркирани с "V" 

в кода на продукта.

Системи за вграждане с горна 

или предна активация

Гъвкаво решение, което ви позволява 

да поставите бутона на структурата в 

хоризонтално положение. Използва се 

предимно в тавански помещения или 

ако тоалетната се намира под перваз на 

прозорец.

ДОВЕРЯВАМЕ 

СЕ НА НАШИТЕ 

ПРОДУКТИ, КАТО 

ПО ТОЗИ НАЧИН 

ПРЕДОСТАВЯМЕ 

УДЪЛЖЕНА 15 

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Системи WOOD за дървени 

конструкции

Специално решение за дървени 

конструкции и мобилни сглобяеми 

къщи. Има изключителна защита 

срещу евентуално протичане на вода 

в дървената конструкция на къщата. 

Новото конструктивно решение, 

позволява накланяне на тоалетното 

казанче напред. Системата позволява 

лесен и бърз достъп за монтаж в дървени 

конструкции чрез допълнителните 

странични отвори в рамката.

Системи SLIM

В малки пространства, жилищни 

блокове от бетонни панели, прегради 

от гипсокартон или реконструкции. 

Структурите за вграждане Slim имат 

дебелина само 83 мм, така че може да 

спестите място и лесно да монтирате 

в малка баня или тоалетна.

Основни/стандартни системи

Благодарение на дългогодишния ни опит 

на пазара със системи за вграждане, 

нашите модули могат да намерят 

решение за всяко пространство. 

ECOLOGY Системи за 

вграждане

Водата се превръща във все по- ценна 

стока и скоро ще се бъде един от най-

ценните ресурси в света. Компанията 

Alcaplast предлага ефективни тоалетни 

системи за вграждане от серията 

ECOLOGY, които могат да спестят 33% от 

водата при всяко измиване. Това спасява 

не само нашата планета, но и вашите 

разходи. Те са маркирани с буквата "E" 

в кода на продукта.

Пълна гама от продукти

Гамата от системи за вграждане ALCA са 

проектирана така, че да могат да покри-

ят всички възможни приложения. Това 

включва не само вграждане в масивни 

стени, гипсокартотени конструкции, но 

и варианти за инсталиране на системите 

в открити пространства в баня и тоалетна.

Диспенсър за тоалетни 

таблетки във всяка структура 

за вграждане

Ние сме единственият производител, кой-

то включва диспенсър за тоалетни таблет-

ки във всяка стандартна структура ALCA 

от 2021 г. насам. Диспенсъра може да бъде 

закупен като аксесоар (използвайки кода 

P169) за по-стари вече монтирани ALCA 

системи.

H = 83 мм

SLIM

STANDARD

H = 125 мм
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www.alcaplast.com/selection-guide

2 0 2 1    О Щ Е  П О  Д

С И С Т Е М И  З А  В Г Р

Нов пълнещ механизъм

Два пъти по-бърз, изключително 

тих, изключително устойчив на 

примеси във вода. Специално 

разработен за диапазон на 

налягане от 0,5–16 бара. Плюс това, 

с удължена 6-годишна гаранция. 

Включен във всички ALCA 

структури за вграждане. Може 

да се закупи и отделно като 

универсален пакет с два варианта 

на свързване, подходящ за всички 

типове казанчета.

Безплатен диспенсър за 

таблетки

Дискретен освежител за тоалетни 

за всички видове керамични 

тоалетни чинии. Дезинфекцира 

тоалетната и вграденото тоалетно 

казанче. Включен във всяка 

иновационна структура ALCA 

(с изключение на вариантите SLIM 

и WOOD) без увеличение на цената. 

Благодарение на системата за 

накланяне на бутона, боравенето 

с диспенсъра е лесно. Диспенсъра 

е подходящ за всички видове 

таблетки за тоалетни казанчета. 

Възможно е да го добавите към 

по- стари модели структури ALCA 

като аксесоар, като използвате 

кода P169.

Нови държачи 

за окачване на 

вграденото казанче 

с двукомпонентна 

изолация

Благодарение на двукомпонентния 

материал, предаването на 

вибрации между казанчето 

и рамката е изолирано. 

Накланянето на казанчето напред 

позволява инсталирането му 

в конструкция от гипсокартон, 

преносими кабини и дървени 

конструкции.
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0-93 мм

НОВА СИСТЕМА ЗА 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА 

РАМКАТА

ПЛЪЗГАЩ ДЪРЖАЧ 

НА РЕЛСА ЗА 

ТРЪБАТА НА 

МРЪСНАТА ВОДА

МЕКА ВРЪЗКА ЗА ВХОДЯЩАТА 

ВОДА С ОПРЪСТЕН

МОНТАЖНА РАМКА 

И ВТУЛКА

ИНОВАЦИЯ 2020, 

КОЯТО ВЕЧЕ 

ЗНАЕТЕ

Д О Б Р И 

Р А Ж Д А Н Е

Иновация в закрепването 

на ъгловия кран към 

казанчето

По-лесен и бърз монтаж на 

входящата вода.

Иновативно казанче с нов ъглов 

кран "всичко в едно" от Schell.

Лесно заключване - 

комплект за монтаж на 

стена

Ново строително решение, което 

позволява лесно монтиране на 

металната рамка към стената за 

половината от времето.

Допълнително регулиране до 

оптимална позиция с помощта на 

бутон с шестоъгълник, достъпен 

през предната част на рамката.
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AM101/1120 + M770 
Структура за вграждане в гипсокартонена 

конструкция с пластмасов бял бутон THIN

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide
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Включен в новите структури 

за вграждане

Диспенсъра за таблетки е аксесоар, който 

се вгражда в повечето структури на ALCA 

директно в производствения процес, без 

увеличение на цената. 

За всички видове таблетки за 

казанчета

Този аксесоар позволява по- лесна 

поддръжка на тоалетната и служи като 

дискретен освежител. Подходящ е за 

всички видове таблетки за казанчета.

Включен в структурите за 

вграждане или се предлага 

отделно

За съществуващите структури за 

вграждане предлагаме възможност за 

допълнително закупуване на диспенсъра 

за таблетки като аксесоар, използвайки 

кода P169. 

ДИСКРЕТЕН 

ОСВЕЖИТЕЛ ЗА 

ТОАЛЕТНА

ДИСПЕНСЪРА 

ЗА ТАБЛЕТКИ 

ЗА Е ЧАСТ ОТ 

ТОАЛЕТНОТО 

КАЗАНЧЕ

P169

Диспенсър за тоалетни таблетки

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОНТИРАНЕ 

В ПО СТАРИТЕ ТОАЛЕТНИ 

КАЗАНЧЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ

Лесно боравене 

благодарение на 

функцията за накланяне на 

бутона

Тоалетните таблетки се поставят 

директно в казанчето без използване 

на инструменти. 

Добавихме система за накланяне на 

определени бутони, за да улесним 

работата с диспенсъра. Диспенсъра 

може да се използва разбира се с по- 

стари модели структури за вграждане 

ALCA

Дезинфекцира тоалетната 

и вграденото казанче

С всяко измиване осигурява хигиенна 

чистота на тоалетната чиния 

и освежава тоалетната с приятен 

аромат. Това решение е идеално за 

тоалетни чинии с ръб. 

Разтворената таблетка дезинфекцира 

и вграденото казанче. 



28

СИС Т ЕМИ ЗА ВГ РА Ж Д АНЕ ECO LO GY

ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
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www.alcaplast.com/selection-guide

AM101/1120E + STING
Структура за вграждане ECOLOGY за сухо 

строителство (гипсокартон) с FLAT бутон 

алунокс STING

Варианти на системи 

за вграждане 

ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul

AM115/1000E Renovmodul

AM101/1120E Sádromodul

AM102/1120E Jádromodul 

виж стр. 40
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Система за вграждане Ecology

Структурите за вграждане ECOLOGY имат 

изпразващ механизъм, който позволява 

промиване с по-малък обем вода от тези 

за стандартните системи. Технологията 

с двустепенен обем за промиване 2/4 л 

отговаря на най- новите екологични 

и икономически изисквания, като 

в същото време спестява 33% от водата 

при всяко промиване.

Иновативен продукт 

в областта на устойчивото 

развитие

Структура за вграждане ECOLOGY, която 

използва малък обем вода за измиване на 

тоалетната чиния, спечели престижното 

изложение Gaia Awards 2014 THE BIG 5 

в Дубай.

2 л

4 л

НАСТРОЙКА 

ЗА МАЛКО 

ПРОМИВАНЕ 

24 Л

НАСТРОЙКА 

ЗА ГОЛЯМО 

ПРОМИВАНЕ 

3,56 Л

Н О В О

 A160P3/8" 

Изпразващ механизъм 

A06E

СПЕСТЯВАНЕ 

НА 33% ВОДА С 

ВСЯКО ИЗМИВАНЕ

Нов пълнещ механизъм 

с удължен живот 

и икономия на вода

Водата е златото на бъдещето. Ето 

защо е от съществено значение 

да я използвате икономично 

и внимателно. Нашите нови 

механизми не само работят 

много бързо, но не ви безпокоят 

с излишен шум. В допълнение 

те се характеризират с тяхната 

точност, с която разпределят 

правилния обем вода необходим 

за промиване, като по този начин 

водят до икономия.

Направете вградената си 

структура ECOLOGY

Всяка структура за вграждане ALCA 

(с изключение на модела Slim) може 

лесно да бъде преобразувана във 

вариант ECOLOGY, като се замени 

изпразващия механизъм A06E и се 

избере правилният тип тоалетна 

чиния. Обемът на промиване може 

да се регулира от 2 до 6 л. В същото 

време при необходимост може да 

се върне към стандартния обем на 

промиване 3/6 l.
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AM101/1120V + M778 + P128
Структури за вграждане с вентилация за сухо строителство 

(гипсокартонена конструкция) с бутон THIN, черен- мат/ хром- 

полиран и екстракционен вентилатор

Варианти на системи 

за вграждане 

с вентилация

AM115/1000V Renovmodul

AM101/1120V Sádromodul

AM102/1120V Jádromodul 

виж стр. 40
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ЕФЕКТИВНА 

И ТИХА 

ВЕНТИЛАЦИЯ 

С НЕЗАБАВНО 

ПРЕМАХВАНЕ НА 

НЕЖЕЛАНИТЕ 

МИРИЗМИ

Без допълнителни 

разходи

Екстракционният вентилатор, 

който е свързан със структурата е 

еднократен разход. При избора на 

този метод на вентилация клиентът 

не трябва да мисли за каквито и да 

било други разходи, като например 

филтри, активен въглен и т.н

За всички видове 

системи за вграждане

Вариантът с вентилация се 

предлага за всички видове 

структури за вграждане. 

Sádromodul AM101/1200V, 

Jádromodul AM102/1200V 

са предназначени за сухо 

строителство ( гипсокартонени 

конструкции). 

Renovmodul AM115/1000V 

е предназначен за вграждане 

в масивни стени по време на 

ремонт и реновация.

Системно решение

Системата разполага с мощна 

вентилация за извличане на 

миризмата директно от тоалетната 

чиния. Това са модели на структури 

за вграждане ALCA с маркировка 

"V" с екстракционен вентилатор.

Особено подходящ за тоалетни 

без прозорци или за баня 

с тоалетна в едно помещение. 

По този начин се гарантира 

ефективна вентилация на 

банята и намаляване на влагата 

и миризмите при използване на 

тоалетната.

Системи с вентилация

Нашата гама от системи за вграждане 

с вентилация премахва миризмата 

директно от тоалетната чиния. 

Мощният вентилатор веднага 

изсмуква миризмата от помещението.

Опции за връзка

Може да свържете структурата за 

вграждане или към централната 

вентилационна система или да 

използвате всеки вграден вентилатор. 

Нашата продуктова линия предлага 

вентилатор P128, който осигурява 

достатъчна мощност за извличане на 

миризми.

P128

 Bентилатор за структури 

за вграждане с изход за 

вентилация 

В НАШАТА ОФЕРТА
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ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

15

СИС Т ЕМИ ЗА ВГ РА Ж Д АНЕ С ГОРНА И ЛИ ПРЕ Д НА 

АК Т ИВАЦ И Я

AM118/850 

+ бутон FUN-WHITE
Структура за вграждане с горно 

или предно активиране с бутон 

инокс- бял/полиран

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

Варианти на системи 

за вграждане 

с горна или предна 

активация

AM119/1000 Renovmodul

AM119/850 Renovmodul

AM118/1000 Sádromodul

AM118/850 Sádromodul

виж стр. 41
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H = 170 мм

УНИВЕРСАЛНА 

СИСТЕМА ЗА 

ВГРАЖДАНЕ ЗА 

НЕСТАНДАРТНИ 

МЕСТА

Системи за вграждане 

с горна или предна 

активация

Трябва да монтирате тоалетната 

в таванско помещение с наклонен 

покрив или перваза на прозореца 

ви пречи? Структурата за вграждане 

с горна или предна активация е 

решение в такава ситуация. Бутона 

просто се поставя в хоризонтално 

положение.

100% съвместимост на 

бутоните

Модулите с горно или предно 

активиране са напълно 

съвместими с всички бутони на 

Alca. Действието с двустепенно 

промиване означава, че можете да 

изберете обема вода за промиване, 

голям или малък, според вашите 

нужди. Включително и с опцията 

ECOLOGY за пестене на вода 2/4 

литра. Когато бутона е поставен 

в хоризонтално положение, той 

подчертава профила на моделите 

FLAT или THIN.

Решение за спестяване 

на пространство

Благодарение на страничната 

връзка за вода и новата форма 

на тоалетното казанче, нашите 

инженери са постигнали 

минимална дълбочина за 

монтаж от 170 мм за структури 

за вграждане с горна активация. 

Без допълнителни строителни 

промени за свързване към 

водопроводната тръба.

Възможност за избор

Горното задействане елегантно 

решава проблема със структурите, 

където височината е ограничена 

и при вдигане на тоалетната 

седалката може да се закрие 

стандартно монтирания бутон. 

Структурите AM118 и AM119 се 

предлагат в две височини- 

850 или 1000 мм. Предлагаме 

структури AM119 за монтиране 

в солидни стени или AM118 за сухо 

строителство.
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ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

15

СИС Т ЕМИ ЗА ВГ РА Ж Д АНЕ В ДЪРВЕНИ КОНС Т РУ К ЦИИ

В  Х А Р М О Н И Я

С  П Р И Р О Д А Т А

AM101/1120W + M570
Структури за вграждане в гипсокартонена 

конструкция 

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

Варианти на системи 

за вграждане 

в дървени 

конструкции

AM112W Basicmodul

AM101/1120W Sádromodul

AM101/850W Sádromodul

виж стр. 41
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Сигурна водна връзка

Свързването на водопроводния 

ъглов кран вътре в казанчето 

повишава сигурността за 

евентуалното протичане на вода 

в дървената конструкция

СПЕЦИАЛНО 

РАЗРАБОТЕН ЗА 

КЪЩИ С ДЪРВЕНА 

КОНСТРУКЦИЯ

Лесно за монтиране 

в дървена конструкция

Новото конструктивно решение, 

позволява накланяне на 

тоалетното казанчето напред 

Структурата за вграждане 

позволява лесен достъп за монтаж 

в дървени конструкции чрез 

допълнителните отвори в рамката
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ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

15

СИС Т ЕМИ ЗА ВГ РА Ж Д АНЕ S LI M

С П Е С Т Я В А Н Е  Н А 

П Р О С Т РА Н С Т В О

Варианти на системи 

за вграждане SLIM

AM1112 Basicmodul Slim

AM1115/1000 Renovmodul Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

виж стр. 41

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

AM1101/1200 SLIM + FUN-RG-B
Структура за вграждане за сухо 

строителство(гипсокартонена конструкция) 

с FLAT бутон или FUN червено злато с матово 

покритие
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SLIM
SLIM

Н О В ОН О В О

H = 83 мм

SLIM STANDARD

H = 125 мм

Нова тръба за отпадни 

води, спестяваща място 

за структурите SLIM

Структурите SLIM са пълноценни 

WC системи. Спестяването на 

място се постига с използването 

на новата тръба за отпадни 

води, която гарантира възможно 

най- ниската дълбочина на 

строителство. 

В същото време новото 

инсталационно решение ще 

позволи по-бързо свързване към 

системата за отпадни води.

Иновационна рамка за 

по- лесен и бърз монтаж

Рамката на системата SLIM е 

претърпяла цялостна иновация. 

Тя включва нова система за 

заключване на анкерните крака за 

по-бързо регулиране до желаната 

височина.

Общата дълбочина на тази нова 

рамка, включително тръбата за 

отпадни води е само 95 мм, докато 

стандартната структура има обща 

дълбочина от 125 мм.

Използвайте всеки 

сантиметър

Структурите за вграждане ALCA SLIM 

представляват специализирано 

решение за малки пространства, в които 

всеки спестен сантиметър е важен. Те са 

предназначени за монтаж в малки бани 

и стени които са по-тесни от 150 мм.

ПЪЛНОЦЕННО 

РЕШЕНИЕ. 

НАМАЛЕНА 

ДЪЛБОЧИНА ЗА 

МОНТАЖ
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СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ, РЕГУЛИРУЕМА 

ПО ВИСОЧИНА  ЗА ХОРА С ОГРАНИЧЕНА 

ПОДВИЖНОСТ

Б Е З 

Б А Р И Е Р И

AM101/1500L Medic Assistant + 

WC Alca MEDIC
Структура за вграждане за сухо 

строителство, регулируема височина – 

за хора с ограничена подвижност

ГОДИНИ РАНЦИЯ

15

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

Варианти на системи 

за вграждане за 

хора с ограничена 

подвижност

AM116/1300H Solomodul

AM101/1300H Sádromodul

AM101/1500L Medic Assistant

виж стр. 41
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300 мм

Безопасно решение за 

бъдещето

Може да се сблъскаме с различни 

периоди през живота си, когато 

трябва да разчитаме на помощта на 

другите независимо дали заради 

претърпян инцидент, операция 

или старост. Medic Assistant дава 

възможност за плавно регулиране 

във височина на тоалетната чиния 

в диапазона до 30 см, за максимална 

независимост и комфорт 

в тоалетната. В опората на 

дръжката са интегрирани бутоните 

а двустепенното промиване на 

тоалетната и бутон за алармена 

система за незабавно повикване за 

помощ.

СПЕЦИАЛИЗИРА

НИ РЕШЕНИЯ БЕЗ 

БАРИЕРИ ПОДО

БРЯВАТ КАЧЕСТ

ВОТО НА ЖИВОТ

Изчерпателна програма 

без бариери

Програмата без бариери включва 

гама от различни продукти 

(системи за вграждане за хора 

с ограничена подвижност, 

монтажни рамки за дръжки, 

безпрепятствени душ канали и др.).

Повече на

www.alcaplast.com/en/

barrier-free-program
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СИС Т ЕМИ ЗА ВГ РА Ж Д АНЕ ALC A

H = дълбочина на инсталиране

Гаранция от 15 
години

Съвместими 
с всички бутони 
ALCA

Системата може да се 
регулира така, че да отмива 
от 2 до 9 литра вода

Лесен и бърз 
монтаж

Товароносимост 
400 кг

Характеристика на ALCA системи за вграждане

H = 125–250 мм

H = 125 мм

H = 125 мм

H = 125 мм

H = 125 мм

H = 125 мм

ECOLOGY

H = 125–250 мм

H = 125–250 мм

H = 125–177 мм

H = 125–177 мм

С вентилация

H = 125 мм

H = 125 мм

H = 125–177 мм

H = 125–177 мм

H = 125–177 мм

H = 125–250 мм

H = 125–250 мм

Стандартни

H = 125–250 мм

 AM101/1120   Sádromodul 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM102/850   Jádromodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция (за реновация 

на панелни жилища) 

 AM102/1000   Jádromodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция (за реновация 

на панелни жилища) 

 AM102/1120   Jádromodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция (за реновация 

на панелни жилища) 

 AM100/850   Alcamodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена 

 AM100/1000   Alcamodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена 

 AM100/1000E   Alcamodul  

 Тоалетно казанче ECOLOGY за 
вграждане в масивна стена 

 AM101/1120E   Sádromodul 

 Структура за вграждане ECOLOGY (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM102/1120E   Jádromodul 

 Структура ECOLOGY за 
гипсокартонена конструкция (за 
реновация на панелни жилища) 

 AM115/1000E   Renovmodul 

 Тоалетно казанче ECOLOGY за 
вграждане в масивна стена 

 AM101/1120V   Sádromodul 

 Структура с извод за вентилация (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM102/1120V   Jádromodul 

 Структура с извод за вентилация, 
за гипсокартон (за реновация 

на панелни жилища) 

 AM115/1000V   Renovmodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена с извод за 

вентилация 

 AM112   Basicmodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 

 AM115/1000   Renovmodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена 

 P128 

 Bентилатор за структури за 
вграждане с изход за вентилация 

 AM101/1000   Sádromodul 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM101/850   Sádromodul 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM101/1120F   Sádromodul 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 
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H = дълбочина на инсталиране

Възможност 
за монтаж на 
поддържащи дръжки

Подсилена 
конструкция

Безпрепятствени 
решения

Лесно достигане на бутона 
за промиване

Атрибути на програмата за хора с ограничена подвижност

WOOD WOODWOOD

SLIM

H = 83 мм

H = 200 мм

H = 125–200 мм

С горна активация

За хора с ограничена подвижност

H = 200 мм

H = 170–250 мм

SLIM

H = 86 мм

SLIM

H = 83 мм

H = 170 мм

300 мм

H = 170 мм

H = 170–250 мм

H = 125 мм H = 125–200 мм

H = 125–200 мм

SLIM

За къщи с дървена конструкция

Самоподдържащ се

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

 AM1101/1200  
 Sádromodul Slim 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM116/1120   Solomodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция (самоподдържаща се) 

 A106/1120  

 Монтажна рамка за дръжка 

 AM101/1300H   Sádromodul  

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) – за 

лица с намалена подвижност 

 AM116/1300H   Solomodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция – с горна или предна 

активация 

 AM1115/1000  
 Renovmodul Slim 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена 

 AM1112   Basicmodul Slim 

 Тоалетно казанче за вграждане 

 AM119/1000   Renovmodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена с горна или предна 

активация 

 AM118/1000   Sádromodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция – с горна или предна 

активация 

 AM101/1500L  
 Medic Assistant 

 Структура за вграждане регулируема 
по височина за лица с намалена подвижност 

(за гипсокартонена конструкция) 

 AM119/850   Renovmodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена с горна или предна 

активация 

 AM118/850   Sádromodul 

 Структура за гипсокартонена 
конструкция – с горна или предна 

активация 

 AM101/850W   Sádromodul 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 

 AM112W   Basicmodul 

 Тоалетно казанче за вграждане 

 AM101/1120W   Sádromodul 

 Структура за вграждане (за 
гипсокартонена конструкция) 

P169

 Комплект за поставяне на тоалетни 
таблетки 
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МОН ТА Ж НИ РА М К И

За мивки и смесители

За бидета, писоари и други

Атрибути на монтажните рамки

Гаранция от 15 
години

Регулируеми по височина 
рамки за монтаж

Лесен и бърз 
монтаж

Товароносимост 
400 кг

 A104/850 

 Монтажна рамка за мивка 

 A104A/1120 

 Монтажна рамка за мивка 
и стенен смесител 

 A105/450 

 Монтажна рамка за биде 

 A106/1120 

 Монтажна рамка за 
дръжка 

 A105/850 

 Монтажна рамка за биде 

 A107/1120 

 Монтажна рамка за 
писоар 

 A105/1000 

 Монтажна рамка за биде 

 A107S/1200 

 Монтажна рамка за 
писоар и сензор 

 A105/1120 

 Монтажна рамка за биде 

 A108/1300 

 Монтажна рамка за мивка 
на конзоли и стенен 

смесител 

 A114/1120 

 Монтажна рамка за 
висяща тоалетна чиния 

 A113/1120 

 Монтажна рамка за 
конзолен моноблок 

 A114S/1200 

 Монтажна рамка за 
конзолна тоалетна чиния 

и сензор 

 A104/1000 

 Монтажна рамка за мивка 

 A104/1120 

 Монтажна рамка за мивка 

 A117B 

 Монтажна рамка 
за смесител 

в гипсокартонена 
конструкция 

 A108F/1100 

 Структура за монтаж 
на тоалетна чиния 

и стенен смесител за 
сервизни помещения 

DN90/110 

 A108F/1500 

 Структура за монтаж 
на тоалетна чиния 

и стенен смесител за 
сервизни помещения 

DN90/110 

 A117PB 

 Монтажна рамка за 
вграден смесител 

в структура от 
гипсокартон 

 A104PB/1120 

 Монтажна рамка за 
вграден смесител 

 A104AVS/1120 

 Монтажна рамка за 
мивка и стенен смесител 

с вграден сифон 

 A104B/1120 

 Монтажна рамка за 
стенен смесител 
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Програмата Sensor включва продукти 

предназначени за безконтактно използване на 

тоалетна и писоар. Програмата е предназначена за 

инсталации с висока степен на употреба и напълно 

отговаря на приложимите хигиенни стандарти 

на ЕС. Сензорите са оборудвани с регулируемо 

хигиенно изплакване, при което тоалетната чиния 

се изплаква с вода след избран брой измивания 

или след определено време от последното 

измиване. Програмата Sensor може да се използва 

както за стенни тоалетни чинии, така и за писоари.

Система с фотоклетка за промиване на тоалетна

СЕ НЗОРНА ПР ОГ РА М А

Автоматична система за промиване с фотоклетка за писоари

Бутони със сензор Отдалечено промиване

Софтуера е 
достъпна на 
уебсайта www.
alcaplast.com

Лесна настройка, 
може да се свърже 
чрез мини USB 
към компютър или 
към интелигентни 
системи за 
управление на 
сгради

Възможност 
за настройка 
на хигиенно 
изплакване

Сервизен отвор 
с магнити за 
лесна поддръжка 
и почистване

Захранване с AC 
променлив ток 
или DC батерия

Избор на дизайни - 
хром или метал

Предимства на сензорната програма

 M371S  
 M371S-SLIM 

 Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, хром-полиран 

(AC захранване) 

 M370S  
 M370S-SLIM 

 Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, бял (AC 

захранване) 

 M279S   Antivandal 

 M279S-SLIM   Antivandal 

 Бутон Антивандал със сензор за 
вградени тоалетни казанчета, метал 

(AC захранване) 

 ASP3 

 Система с фотоклетка за WC, хром, 
12 V (AC захранване) 

 ASP3-KB 

 Система с фотоклетка за WC, метал, 
6 V (за батерия) 

 ASP4-B 

 Система с фотоклетка за писоар, 
хром, 6 V (за батерия) 

 ASP4-K 

 Система с фотоклетка за писоар, 
метал, 12 V (за захранване) 

 ASP3-B 

 Система с фотоклетка за WC, хром, 
6 V (за батерия) 

 ASP3-K 

 Система с фотоклетка за WC, метал, 
12 V (за захранване) 

 ASP4 

 Система с фотоклетка за писоар, 
хром, 12 V (за захранване) 

 ASP3-KBT 

 Система с фотоклетка за WC, ръчна 
функция, метал, 6 V (за батерия) 

 ASP3-KT 

 Система с фотоклетка за WC, ръчна 
функция, метал 12 V (за захранване) 

 ASP4-KB 

 Система с фотоклетка за писоар, 
метал, 6 V (за батерия) 

 ASP4-KT 

 Система с фотоклетка за писоар, 
ръчна функция, метал, 12 V (за 

захранване) 

 M371SB 

 Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, хром-полиран 

(DC захранване/батерия) 

 M370SB 

 Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, бял (DC 

захранване/батерия) 

 M279SB   Antivandal 

 Бутон Антивандал със сензор за 
вградени тоалетни казанчета, метал 

(DC захранване/батерия) 

 MPO11 

 Пневматичен бутон за изпразващ 
механизъм, xромиран, за вграждане 

в стена 

 MPO10 

 Пневматичен бутон за изпразващ 
механизъм, бял, за вграждане в стена 

 MPO12 

 Пневматичен бутон за изпразващ 
механизъм, за вграждане в под 

 MPO13 

 Пневматичен бутон за изпразващ 
механизъм, за подово-ъглов монтаж 
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Бутони за структури ALCA: 

Те са напълно съвместими с всички ALCA структури за вграждане.

Двустепенен изпразващ механизъм 3/6 l с хигиенен резерв:

Обем вода в казанчето: 3 л Малко измиване: 6 л Голямо измиване: 3 л 

Хигиенен резерв: 3 л След голямото измиване остават в резервоара 

три литра за евентуална нужда от допълнително изплакване.

Съвместимост на 

бутоните

Двустепенен 

изпразващ 

механизъм 3 л

6 л

9 л

3 л6–9 л

Нов пълнещ 

механизъм

Два пъти по- бърз, изключително тих.

Повишена устойчивост от замърсявания и примеси, удължена работа на 

механизма.

Иновационен продукт на същата цена.

Удължена гаранция- 6 години.

Включен във всички ALCA структури за вграждане.

Може да се закупи и отделно като универсален пакет с два варианта на свързване.

Подходящ за всички типове казанчета.

Определените FLAT бутони и всички THIN бутони имат добавен механизъм 

за накланяне за да се улесни работата с диспенсъра за таблетки. Системата 

позволява лесно отстраняване на бутона, така че таблетките да могат да се 

поставят директно в диспенсъра.

Бутони с механизъм 

за накланяне

Безплатен 

диспенсър за 

таблетки

Дискретен освежител за тоалетна.

Дезинфекцира тоалетната и вграденото тоалетно казанче. 

Включен във всички иновационни ALCA тоалетни казанчета за вграждане.

Лесна експлоатация благодарение на накланящия се механизъм на бутоните.

Подходящ за всички видове тоалетни таблетки.

Възможно е да го добавите към по- стари модели структури ALCA като 

аксесоар, като използвате кода P169.

Лесно заключване – 

комплект за монтаж 

на стена

Новият дизайн позволява лесно монтиране към стената за 

половината от времето. 

Допълнително регулиране за оптимална позиция с помощта на 

бутон с шестоъгълник, достъпен през предната част на рамката.
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Екологично 

промиване

Еднокомпонентно 

тоалетно казанче

Гарантирана непропускливост: 

Тоалетното казанче е произведено като един цял детайл, без лепене или 

сглобяване което гарантира абсолютната му непропускливост.

100% контрол:

Плътността на всяко казанче се тества с въздух под налягане. 

Качествен материал:

Полиетилен (PE) – осигурява дълготрайна устойчивост и издръжливост.

Всяка система за вграждане ALCA (с изключение на 

системата Slim) може лесно да бъде преобразувана във 

вариант ECOLOGY, като замените стандартния изпразващ 

механизъм A06E и изберете правилния вид WC керамика. 

Обемът на промиване може да се регулира от 2 до 6 литра.

Нова система 

за заключване 

на краката на 

монтажната рамка

Резервни части

Безопасни и бързи 

водни връзки

Допълнителни 

аксесоари

Всички аксесоари включени в опаковката:

Опаковката на всеки продукт съдържа пълен 

комплект от монтажни аксесоари за монтиране 

на WC тоалетна, включително закрепващи 

болтове и всички необходими монтажни 

капачки.

25-години гаранция за наличност на всички резервни 

части.

Каталог на резервни части: 

Изтеглете на уебсайта www.alcaplast.com.

Консултации:

Възможност за телефонни и интернет консултации 

с инженери от Alcaplast.

Системата за заключване на краката позволява да се 

зададе необходимата височина на рамката и след това 

да затегнете за да осигурите крайното й положение. Това 

елиминира необходимостта от съдействие на друго лице 

по време на инсталацията и  също подобрява точността на 

инсталацията.

Странично пълнещ механизъм за входящата вода: 

Ъглов кран SCHELL.

Връзка към преходния фитинг: 

Монтиран по време на производството, гарантира 

плътност.

Мека връзка за водозахранванто с о-пръстен.

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide
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1998

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

ALCA - първокласна марка

Премиум марката ALCA представлява редица 

дизайнерски продукти, добре разработени 

с висока стойност на полезност. Alcaplast 

е създател на нови тенденции в санитарните 

технологии. Нашето сътрудничество с водещи 

чешки дизайнери при създаването на нови 

продуктови линии ни спечели няколко 

престижни награди.

Чешки продукт от чешки инженери

Качество, технически решения, иновации, 

дизайн – това са основните характеристики 

на продуктите на Alcaplast. Високото ниво на 

професионализъм и умения на нашите чешки 

техници се основава на историческата традиция 

на чешката индустрия, която е на повече от 

100 години и е известна в цял свят със своите 

висококачествени продукти, които са модерни 

и изключително надеждни.

Лидер в Европа

Преди десет години Alcaplast стартира първото 

производство на сифони за баня от неръждаема 

стомана. Ние сме лидерът на пазара в Европа 

благодарение на първокласното производство, 

качеството на материала и дебита на вода от 

над 60 литра в минута. Клиентите оценяват 

прецизните детайли, дългия живот и високата 

сигурност.

Създаване на компанията

Чешки семеен бизнес основан през 1998г. 

По това време произвеждахме само два продукта 

– пълнещи и изпразващи механизми. Настоящата 

широка гама от продукти на Alcaplast се превърна 

в най-добре продаваната в много страни по целия 

свят.

Предприемач на годината за 2018

Успехът в такава конкурентна среда не е лесен. 

Основателите на компанията Alcaplast спечелиха 

състезанието, където над 100 предприемача се 

състезаваха за победа.

„Чувстваме гордост, смирение и много ценим 

наградата. Бяхме в страхотна атмосфера сред 

невероятни и вдъхновяващи хора. Добре е, че има 

конкуренция, която има еднакви критерии във 

всички страни, разширява информираността за 

нашата бизнес история и мотивира бъдещите 

бизнесмени и бизнес дами. "

Радка Прокопова и Франтишек Фабичович

съпруг и съпруга основатели на компанията 

Alcaplast

ОНЛАЙН КОНФИГУРАТОР

www.alcaplast.com/selection-guide

100-те най-добри Чешки компании

Alcaplast защити позицията си сред стоте най- 

успешни Чешки компании за четвърта поредна 

година. През 2020 г. завърши отличното 26-то 

място. 
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ТРАДИЦИОННО 

КАЧЕСТВО

С ЕЛЕГАНТНОСТ 

И ИНОВАЦИИ.

ТАКА НИЕ 

ПОДХОЖДАМЕ КЪМ 

НАШАТА РАБОТА

Alcaplast Академия

Академията Alcaplast е създадена през 2009 

година. Учебният център беше въведен в подкрепа 

на обучението на клиентите на Alcaplast въз 

основа на презентации и пряко професионално 

обучение свързано с нашите продукти. Сега ние 

също се обучаваме онлайн и предлагаме външно 

обучение за нашите клиенти в Чешката република 

и в чужбина, използвайки нашия презентационен 

микробус ALCA. Над 3000 професионалисти 

преминават през нашето обучение всяка година. Те 

са гаранция за професионален монтаж и техническа 

поддръжка на пазара.

Alcaplast International

Клонове: 

 Словакия  Унгария  Полша  Румъния 

 Русия  Украйна  Беларус  Грузия  Сърбия  

 България

Ние проектираме нашите продукти така, че да 

могат да улеснят живота в много страни по целия 

свят. Благодарение на факта, че те са универсални 

и отговарят на взискателните международни 

стандарти, това не е проблем. Дистрибуторските 

складове и екипите за продажби на Alcaplast 

в страни извън Чешката република предоставят 

гъвкава комуникация и обслужване на нашите 

клиенти. 



С И С Т Е М И 

З А  В Г Р А Ж Д А Н Е

Екипът от специалисти на Alcaplast 

e винаги на разположение да помогне 

с нужното за всеки един проект.

Чешки производител

ISO 9001:2015

Издание 1/2021 BG, © Alca plast, s. r. o.

Запазваме си правото на промени в размерите 

и дизайна.

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

Alca plast, s. r. o.

Братиславска 2846, 690 02 Бржецлав

тел.: +420 519 821 117 – Отдел продажби CZ

тел.: +420 519 821 041 – Отдел износ 

факс: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.com


