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Nová
generace
luxusu
Prémiová značka ALCA dostává ke svým
24. narozeninám novou svěží podobu.
I nadále zůstává elegantní design, prvotřídní
zpracování a nadstandardní záruka.
Modernizaci loga současně doprovází přejmenování
společnosti. Alcaplast přechází na název Alcadrain,
který lépe vystihuje podstatu výrobků spojených
s odvodněním.
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instalačních systémů
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Individual

Unikátní technologie PVD
Luxusní povrch produktů v nejvyšší kvalitě vzniká nanesením
speciálního materiálu ve velmi tenké vrstvě, který splyne
s podkladem na atomární úrovni.

Z nejkvalitnějších materiálů
Výsledkem je zvýšená odolnost a životnost produktu. Ale také
elegantní vzhled. A to buď v superlesklém provedení nebo
v kartáčované variantě s výraznější texturou. Obě varianty
jsou k dispozici ve čtyřech barvách.

6

Lesk

Kartáčovaný mat

7

PROGRAM

Individual

Dokonalá
harmonie
Možná se do vašeho individuálního
vkusu trefíme půvabným růžově-zlatým
zabarvením. Nebo dáte přednost
oslnivě zlaté? Možná k vašemu naturelu
nejvíce sedí moderní gun metal. Ať
už se rozhodnete jakkoliv, můžete se
spolehnout na dokonalou stálost barev
i odolnost vůči poškrábání.

Perfektně ladí
Vybrali jsme ty nejžádanější odstíny
a dokonale odladili barvy všech produktů
programu INDIVIDUAL. Nemusíte tak mít
obavy, že vaše ovládací tlačítko, sifony,
click-clack či rohový ventil nebudou ladit
k sobě nebo k vašim bateriím.
G-P

G-B

RG-P

RG-B

N-P

N-B

GM-P

GM-B

FUN-RG-P

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, RED GOLD-lesk

A400-RG-P

Sifon umyvadlový DN32 DESIGN,
RED GOLD-lesk

A392-RG-P

Výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4"
celokovová s přepadem, velká zátka,
RED GOLD-lesk

AM115/1000
+ FUN-G-P
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání s tlačítkem FLAT
FUN GOLD-lesk
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Vzorník barev žádejte u svého architekta
nebo v koupelnovém studiu.

A55K-RG-P

Sifon vanový automat komplet,
RED GOLD-lesk

ARV001-RG-P

Ventil rohový s filtrem 1/2"×3/8",
RED GOLD-lesk
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Moon

FLAT FUN
pro každý
interiér

5 mm

FUN-WHITE

Vyklápěcí tlačítka

Nerez-bílá lesk

FUN-RG-P

RED GOLD-lesk

Rámeček vybraných ovládacích
tlačítek FLAT jsme doplnili o vyklápěcí
mechanismus pro snadnější sejmutí
tlačítka. V kombinaci s dávkovačem
tablet umístěným v každém WC modulu
vytváří systém pro ještě větší hygienu
vaší toalety.
FUN / FUN-INOX

Alunox / Nerez

FUN-BRASS

Mosaz

TURN

Alunox-mat

Anti-fingerprint
Povrch ovládacích tlačítek FLAT je
opatřen speciální ochrannou vrstvou,
na které nezůstávají otisky prstů. Kromě
estetické funkce má tato úprava i další
výhody. Tlačítka nemusí být tak často
ošetřována, čímž se výrazně zvyšuje
jejich životnost.

FUN-BLACK

Nerez-černá mat

FUN-ANTIC

Bronz-antic

FUN

Alunox-mat

MOON

Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

Tlačítko FLAT ALUNOX
s podsvícením
STRIPE

Alunox-mat/lesk

Představujeme tlačítko AIR LIGHT, které
v kombinaci s podsvícením přináší příjemné
tlumené osvětlení, jež zvýrazní funkční
a designové řešení vaší koupelny.
Dostupné v barvách: modrá, červená, zelená,
bílá a rainbow.

AIR

Nové tlačítko Moon

Alunox-mat

Nový design vznikl kombinací kulatého a hranatého
tvaru tak, aby následoval nový trend v bytovém designu
a zároveň byl univerzálním designem do většiny koupelen.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Dokonalá
souhra
materiálu

Nadčasový
vzhled, prémiové
materiály
a bezchybný
chod, to je řada
tlačítek FLAT

5 mm

MOON

Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

Mosazné tlačítko
FUN-BRASS
Kovové tlačítko FUN-BRASS
s povrchovou úpravou v provedení
mosaz má tloušťku pouhých 5 mm,
a tak minimálně vystupuje nad obklad.
Elegantní design a zajímavé barevné
provedení lze efektně zasadit do
celkového konceptu moderní toalety.
I toto tlačítko má speciální ochranu proti
otiskům prstů Anti-fingerprint.

5 mm

FUN-BRASS

Mosaz
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

Jednoduše kompatibilní
Věříme, že dokonalé věci nemusejí být
komplikované. Proto jsme vyvinuli naše
ovládací tlačítka tak, že se dají libovolně
kombinovat se všemi předstěnovými systémy
ALCA. Můžete si tedy vybrat jakékoliv tlačítko,
které se vám stylově líbí, a nemusíte se ničím
omezovat. Navíc, jejich instalace je velmi
snadná a rychlá. Bezproblémová je také
výměna starších tlačítek u již zabudovaných
systémů.

Skleněná ovládací tlačítka
STRIPE
AM100/1000
+ FUN-BRASS
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání s tlačítkem FLAT
FUN-BRASS
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Tlačítka v bílé či černé barvě se díky jemnému
designu hodí do každé moderní koupelny.
Důraz na provedení detailů a jednoduchý tvar
umožňují vyniknout exkluzivnímu materiálu.

13

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Budoucnost
na dosah ruky

Inovativní
bezdotyková
tlačítka Night
Light

7 mm

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

Dokonalá flexibilita
Podsvícená tlačítka Night Light vynikají
v množství nastavitelných parametrů.
Zvolte si barvu podle své aktuální nálady
a nastavte další funkce ovládacího
tlačítka tak, jak vám to vyhovuje.
NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

NIGHT LIGHT-3

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

Sklo-černá
Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

Barbora Škorpilová
Architektka a designérka, tvůrkyně designu
ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX, NIGHT
LIGHT a tlačítek M370–M378 společnosti
Alcadrain, je nyní spojována především se
studiem MIMOLIMIT, s.r.o., které založila
v roce 2001.

NIGHT LIGHT,
inovativní bezdotykové
tlačítko
Funguje bez přímého kontaktu pro ještě větší komfort.
Za propojení designu a funkčnosti získalo prestižní ocenění
iF Design Award 2018.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA THIN

Tenká
elegance

Lesk nebo mat?

5 mm

Jemná jako satén
Při tvorbě matných bílých tlačítek jsme se
nechali inspirovat saténovými látkami, jejich
jemností. A vznikl skutečně produkt velmi
příjemný na pohled i na dotek.

M572

Chrom-mat
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm

Antibakteriální úprava
Povrchová úprava černých a bílých matných
tlačítek THIN nově obsahuje nanočástice
stříbra, které brání rozšiřování nežádoucích
mikroorganismů.

M576

Vyklápěcí tlačítka

Bílá-mat
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm

Rámeček ovládacích tlačítek THIN jsme
doplnili o vyklápěcí mechanismus pro
snadnější sejmutí tlačítka. V kombinaci
s dávkovačem tablet umístěným v každém
WC modulu tvoří systém pro ještě větší
hygienu vaší toalety.

M775

Bílá-lesk/zlatá-lesk
Vnější rozměry:
247 × 165 × 5 mm

Pouhých 5 mm
Tlačítka s označením THIN díky svému
plochému profilu vystupují pouhých pět
milimetrů nad obklad. Zaručují tak dokonalé
a diskrétní splynutí se zbytkem vaší toalety
či koupelny. V kombinaci s WC moduly SLIM
neuberou z prostoru toalety ani centimetr
navíc.

6 barevných variant

AM1101/1200
+ M578

Tlačítka řady THIN jsou k dispozici ve třech
designech a šesti povrchových úpravách –
bílá-lesk, bílá-mat, chrom-lesk, chrom-mat,
černá-mat a zlatá-lesk. Jistě si vás získají
čisté linie a precizní zpracování v kombinaci
s téměř neslyšným chodem.

Předstěnový instalační
systém Slim pro suchou
instalaci s černým
tlačítkem THIN
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ALCA

Chráníme
vaše zdraví

Dávkovač WC tablet pro
důkladnou hygienu toaletní
mísy
Hygiena je v poslední době naprosto zásadní
téma naší společnosti. Všichni bychom se
měli snažit žít zodpovědně a chránit sebe
i své blízké. Rozhodli jsme se proto, že
každý inovovaný modul ALCA, který si od
nás pořídíte, bude obsahovat i dávkovač WC
tablet zdarma.

Vyklápěcí mechanismus
tlačítka pro snadné
vkládání tablet

Řešení je určeno pro všechny typy WC tablet
a lze ho vložit i do již zabudovaných WC
modulů. Díky vyklápěcímu mechanismu
tlačítka se navíc tablety velmi snadno
doplňují. Příjemná svěžest je pak bonus,
který si také zaslouží každý a neměl by být
za příplatek jen pro někoho.

Antibakteriální vrstva
likviduje nežádoucí
mikroorganismy

Bezdotykové splachování
proti šíření virů a bakterií

Vyvinuli jsme celou řadu produktů, jejichž
povrch je pokrytý filmem, který zaručuje
dokonale čisté prostředí.

Co stoprocentně zaručí nulový přenos
bakterií? Bezdotykové ovládání. Právě proto
stále vyrábíme a zdokonalujeme i tuto řadu
našich produktů. Jedním elegantním gestem
vyřešíte vše a váš organismus si udrží odstup
od kontaktu s bakteriemi.

Nanočástice stříbra brání rozšiřování
nežádoucích mikroorganismů. V kombinaci
s antibakteriálními sedátky tak můžete
vytvořit prostředí, které nedovolí množení
bakterií.

MOON-BLACK

Černá-mat

M778

TURN-BLACK

Černá-mat

M776

Černá-mat/chrom-lesk

Bílá-mat/chrom-lesk

Černá-mat

Bílá-mat

M678
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M676

FUN-BLACK

Černá-mat

M578

Černá-mat

M278

Černá-mat

M576

Bílá-mat

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

Sklo-černá

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

Sklo-černá

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

Sklo-černá
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FLAT ALUNOX

(HLINÍK)

MOON Alunox-mat *

FLAT COLOUR

THIN (TLOUŠŤKA 5 MM)

/ FLAT INOX (NEREZ)

TURN Alunox-mat *
TURN-INOX Nerezpolomat *

FUN Alunox-mat *
FUN-INOX Nerez-polomat *

STRIPE Alunox-mat/lesk
STRIPE-INOX Nerezpolomat/lesk

AIR Alunox-mat *
AIR-INOX Nerez-polomat *

M770 Bílá-lesk/chrom-lesk *
M776 Bílá-mat/chrom-lesk *

M771 Chrom-lesk/chrommat *

M772 Chrom-mat/chromlesk *

M778 Černá-mat/chromlesk *

M775 Bílá-lesk/zlatálesk *

M670 Bílá-lesk *
M676 Bílá-mat *

M671 Chrom-lesk *

M672 Chrom-mat *

M678 Černá-mat *

M675 Zlatá-lesk *

M570 Bílá-lesk *
M576 Bílá-mat *

M571 Chrom-lesk *

M572 Chrom-mat *

M578 Černá-mat *

M575 Zlatá-lesk *

M70 Bílá-lesk

M71 Chrom-lesk

M72 Chrom-mat

M73 Chrom-lesk/mat

M75 Zlatá-lesk

M270 Bílá-lesk

M271 Chrom-lesk

M272 Chrom-mat

M278 Černá-mat

M275 Zlatá-lesk

M370 Bílá-lesk

M371 Chrom-lesk

M372 Chrom-mat

M378 Černá-lesk

M375 Zlatá-lesk

M1710 Bílá-lesk

M1710-8 Bílá-lesk/černálesk

M1741 Chrom-lesk

M1718 Černá-lesk

M1713 Chrom-lesk/mat

M1720-1 Bílá-lesk/chromlesk

M1721 Chrom-lesk

M1722 Chrom-mat

M1728-2 Černá-lesk/
chrom-mat

M1725 Zlatá-lesk

(BARVA VYSOKÝ LESK)

MOON-BRASS
Mosaz *

TURN-BRASS
Mosaz *

MOON-WHITE
Nerez-bílá lesk *

TURN-WHITE
Nerez-bílá lesk *

MOON-BLACK
Nerez-černá mat *

TURN-BLACK
Nerez-černá mat *

STRIPE-WHITE Nerez-bílá
lesk

FUN-WHITE Nerez-bílá
lesk *

FUN-ANTIC Bronz-antic *

STRIPE-GL1204 Skločerná

FUN-BLACK Nerezčerná mat *

ZÁKLADNÍ

AIR LIGHT

FLAT GLASS

(HLINÍK S PODSVÍCENÍM)

(SKLO)

FUN-BRASS Mosaz *

STRIPE-BLACK Nerezčerná lesk

STRIPE-GL1200 Sklo-bílá

AIR LIGHT Alunox-mat

INDIVIDUAL

FUN-G-P GOLD-lesk *

FUN-RG-P RED GOLDlesk *

FUN-N-P NICKEL-lesk *

FUN-G-B GOLDkartáčovaný mat *

FUN-RG-B RED GOLDkartáčovaný mat *

FUN-N-B NICKELkartáčovaný mat *

BEZDOTYKOVÁ

(SKLO)

NIGHT LIGHT-1
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-2
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-3
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-1-SLIM
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-2-SLIM
Sklo-černá

NIGHT LIGHT-3-SLIM
Sklo-černá

FUN-GM-P GUN
METAL-lesk *

FUN-GM-B GUN METALkartáčovaný mat *
247 mm

165 mm

20

Rozměr všech tlačítek

*

vyklápěcí
tlačítko
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Nová
generace

Důvěřujeme svým
výrobkům natolik,
že poskytujeme
prodlouženou
záruku 15 let

dávkovač WC
tablet zdarma

H = 125 mm

Kompletní sortiment
Řada předstěnových instalačních systémů
ALCA je navržena tak, aby byla schopna
pokrýt široké spektrum použití. To zahrnuje
zejména zazdívání, suchou instalaci
do sádrokartonu, ale i možnost umístit
systém do prostoru jako solitér.

STANDARD
H = 83 mm

Dávkovač tablet do každého
WC systému
Jako jediný výrobce dáváme od roku 2021
do každého standardního modulu ALCA
(s výjimkou SLIM a WOOD) dávkovač WC
tablet. Do starších již zabudovaných typů
ALCA modulů lze dávkovač dokoupit jako
příslušenství (P169).

Systémy základní

Systémy s odvětráváním

Díky dlouholetým zkušenostem na
trhu předstěnových instalačních
systémů si naše moduly umí poradit
s každým prostorem.

V případě nedostatečného
odvětrávání toaletních prostor
nabízíme řešení s nuceným odtahem
vzduchu přes WC mísu. Tento
problém řeší modely předstěnových
instalačních systémů ALCA
s označením „V“ v jejich názvu
a ventilátor P128.

Systémy ECOLOGY

AM115/1000
+ FUN-G-P
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání s tlačítkem
FLAT FUN GOLD-lesk

SLIM

Voda se stává každým rokem
vzácnější komoditou a brzy se stane
jednou z nejcennějších položek na
světě. Společnost Alcadrain nabízí
úsporné systémy řady ECOLOGY,
které dokáží ušetřit 33 % vody při
každém spláchnutí. Šetří tak nejenom
naši planetu, ale i vaši peněženku.
Jsou označeny písmenem „E“ v názvu
modelu.

let záruka

Systémy s ovládáním
shora nebo zepředu
Flexibilní řešení, které vám umožní
umístit ovládací tlačítko na nádržku
do horizontální polohy. Využívá se
zejména v podkroví nebo při umístění
toalety pod okenní parapet.

Systémy WOOD
pro dřevostavby
Speciální řešení pro dřevostavby
nebo mobilní obytné buňky vyniká
zvýšenou ochranou proti úniku vody
do dřevěné konstrukce domu. Nové
konstrukční řešení navíc umožňuje
vyklopení nádržky dopředu. Pomocí
otvorů v rámu lze pak snadno
upevnit instalační systém do dřevěné
konstrukce.

Systémy SLIM
Do malých prostor, bytových jader,
sádrokartonových příček či pro
rekonstrukce. Systémy SLIM mají
tloušťku pouhých 83 mm. Uspoříte
místo a snadno tak můžete realizovat
i malou koupelnu nebo toaletu.

ecology
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

2022 –
ještě lepší moduly

Inovace, které
už znáte

BRZDA
KOTVICÍCH NOH

0–93 mm

Nový napouštěcí ventil
Dvakrát rychlejší, extra tichý, výjimečně
odolný proti nečistotám obsaženým
ve vodě. Speciálně vyvinutý pro
tlakový rozsah 0,05–1,6 MPa. Navíc
s prodlouženou zárukou 6 let.
Je součástí všech WC systémů ALCA,
lze koupit také samostatně jako
univerzální balení se dvěma variantami
připojení do všech typů nádržek.

Dávkovač WC tablet
zdarma
Diskrétní osvěžovač toalety pro
všechny typy keramických
WC mís. Dezinfikuje mísu i nádržku
WC systému. Je součástí všech
inovovaných WC modulů ALCA (kromě
varianty SLIM a WOOD) bez navýšení
jejich ceny.
Díky odklápěcímu systému
splachovacích tlačítek se snadno
obsluhuje a je vhodný pro všechny typy
WC tablet do nádržek.

Nové závěsy nádržky
s dvoukomponentní
izolací
Díky dvoukomponentnímu materiálu
dochází k odizolování přenosu vibrací
mezi nádržkou a rámem. Vyklopení
nádržky dopředu usnadní instalaci do
sádrokartonové konstrukce, mobilních
obytných buněk a dřevostaveb.

⟵

⟵

⟵

POSUVNÝ DRŽÁK
ODPADNÍHO
KOLENA

⟵

⟵

let záruka

Souprava pro upevnění
do stěny EASY LOCK

Inovace uchycení
roháčku v nádržce

Nové konstrukční řešení umožňuje
jednoduché uchycení rámu ke zdi
za poloviční dobu.

Snadnější a rychlejší montáž
na vodovodní řad.

Možnost dodatečného nastavení
optimální polohy z přední části rámu
pomocí imbusového klíče.

Inovovaná nádržka s novým
jednodílným rohovým ventilem
Schell.

HADIČKA
PŘÍVODU VODY
S O-KROUŽKEM

Lze doplnit i do starších typů WC
systémů ALCA jako příslušenství
s kódem P169.
INSTALAČNÍ
RÁMEČEK
A RUKÁV
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Dávkovač
zdarma

Diskrétní
osvěžovač
toalety

Dávkovač WC tablet
je součástí nádržky

Součástí většiny WC
systémů
Dávkovač WC tablet je doplněk, který nyní
obsahuje většina předstěnových instalačních
systémů ALCA již přímo z výroby,
a to dokonce bez navýšení jejich cen.

Pro všechny typy tablet
Toto příslušenství usnadňuje údržbu toalety
a slouží jako diskrétní osvěžovač. Je vhodné
pro všechny typy WC tablet do nádržek.

Součást WC modulu
i samostatně
Pro již zabudované předstěnové instalační
systémy nabízíme možnost dokoupení
dávkovače WC tablet jako příslušenství pod
kódem P169.

P169
Dávkovač WC tablet
Možnost doplnění
do starších WC systémů

Jednoduchá obsluha díky
odklápěcímu tlačítku
WC tablety se vhazují přímo do
nádržky systému, a to bez použití
jakéhokoliv nářadí. Pro snazší používání
dávkovače jsme k vybraným tlačítkům
přidali systém vyklápění. Dávkovač lze
samozřejmě používat také s ostatními
tlačítky, a to i staršími.

AM101/1120 + M770
Předstěnový instalační systém
pro suchou instalaci
s bílým tlačítkem THIN

Dezinfikuje mísu
i nádržku WC systému
S každým spláchnutím zajišťuje
hygienickou čistotu WC mísy a provoní
toaletu. Toto řešení je ideální pro
rimflow WC mísy. Rozpuštěná tableta
dezinfikuje také vnitřní část nádržky.

let záruka
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
ECOLOGY

Maximálně
ekologický

Ušetří 33 %
vody při každém
spláchnutí
2l

Systémy ECOLOGY
Předstěnové instalační systémy
ECOLOGY obsahují vypouštěcí ventily,
které umožňují splachování menším
objemem vody než standardní systémy.
Dvoumnožstevní technologie pro
splachování 2/4 l splňuje nejmodernější
ekologické a ekonomické nároky,
současně ušetří 33 % vody při každém
spláchnutí.

Inovativní produkt v oblasti
udržitelného rozvoje
Předstěnový instalační systém ECOLOGY,
který využívá malé množství vody pro
oplach WC mís, získal prestižní ocenění
Gaia Awards 2014 na veletrhu THE BIG 5
v Dubaji.

ecology

AM101/1120E
+ STRIPE-WHITE
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro suchou instalaci
(do sádrokartonu) s tlačítkem
FLAT STRIPE-WHITE
Varianty předstěnových
instalačních systémů
ECOLOGY
AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul

4l

Nastavení
malého
spláchnutí
2–4 l

Nastavení
velkého
spláchnutí
3,5–6 l

Vypouštěcí
ventil A06E

Upravte svůj
zabudovaný WC systém
na ECOLOGY

Nový napouštěcí ventil –
pro delší životnost
a úsporu vody

Jakýkoliv předstěnový instalační
systém ALCA (kromě systému
Slim) lze snadno přestavět na
variantu ECOLOGY pomocí výměny
vypouštěcího ventilu A06E a zvolením
správného typu WC keramiky. Objem
splachování můžete plynule
nastavit od 2 do 6 litrů. Zároveň
je možné ho v případě potřeby
vrátit na standardní objem
splachování 3/6 l.

O vodě se mluví jako o zlatu
budoucnosti. Proto je jistě na místě
s ní zacházet hospodárně a šetrně.
Naše nové ventily pracují nejen velmi
rychle a neobtěžují vás zbytečným
hlukem, ale navíc se vyznačují svou
přesností, se kterou dávkují množství
vody potřebné ke spláchnutí. A tím
vedou k její úspoře.

→ viz str. 40
A160P-3/8"
let záruka
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
S ODVĚTRÁVÁNÍM

Vždy svěží
vzduch

Účinné a tiché
odvětrávání
s okamžitou
eliminací
nežádoucího
zápachu
Systémy s odvětráváním
Naše řada předstěnových instalačních
systémů s odvětráváním zajistí odsávání
zápachu přímo z WC mísy a odvede ho
okamžitě pryč z místnosti.

Možnosti zapojení
WC systém můžete připojit buď
k centrálnímu systému odvětrávání
nebo použít jakýkoliv potrubní ventilátor.
V naší nabídce naleznete ventilátor P128,
který zajistí dostatečný výkon pro odvod
zápachu.

V NAŠÍ NABÍDCE
P128 – Ventilátor pro
předstěnové instalační systémy
s odvětráváním

AM101/1120V
+ M778 + P128
Předstěnový instalační
systém s odvětráváním pro
suchou instalaci s tlačítkem
THIN černá-mat/chrom-lesk
a ventilátorem
Varianty předstěnových
instalačních systémů
s odvětráváním
AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sádromodul
AM102/1120V Jádromodul
→ viz str. 40

Systémové
řešení

Pro všechny typy
WC modulů

Žádné dodatečné
náklady

Přicházíme s komfortním
systémovým řešením odvětrávání
toaletních prostor s nuceným
odtahem vzduchu přes WC mísu.
Jsou to modely předstěnových
instalačních systémů ALCA
s označením „V“ a ventilátor.

Variantu s odvětráváním nabízíme
pro všechny typy předstěnových
instalačních systémů.

Ventilátor, který je napojen na
moduly s odvětráváním, představuje
jednorázový výdaj. Při výběru tohoto
způsobu odsávání tedy nemusí
zákazník uvažovat o žádných dalších
investicích, například do filtrů
s aktivním uhlím.

Jsou vhodné zejména pro toalety,
kde není možnost větrání oknem,
nebo pro toalety umístěné
v koupelně. Tyto moduly zajistí
kvalitní odvětrání prostoru koupelny,
a tím snížení vlhkosti a zápachu při
použití toalety.

Sádromodul AM101/1200V,
Jádromodul AM102/1200V
jsou určeny pro suchou instalaci
do sádrokartonu.
Renovmodul AM115/1000V
je navržen pro zazdívání
při rekonstrukcích.

let záruka
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
S OVLÁDÁNÍM SHORA NEBO ZEPŘEDU

Flexibilní
řešení

Univerzální
systém do
neobvyklých
prostor
Systémy s ovládáním
shora nebo zepředu
Potřebujete umístit WC do podkroví se
zkosenou střechou nebo vám překáží
okenní parapet? Máme řešení v podobě
předstěnového instalačního systému
s ovládáním shora nebo zepředu. Tlačítko
je jednoduše umístěné v horizontální
poloze.

H = 170 mm

AM118/850
+ FUN–WHITE
Předstěnový instalační
systém s ovládáním
shora nebo zepředu
s tlačítkem nerez-bílá lesk
Varianty předstěnových
instalačních systémů
s ovládáním shora
AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sádromodul
AM118/850 Sádromodul
→ viz str. 41

Možnost volby
Ovládání shora elegantně řeší
problém u modulů s nízkou stavební
výškou, kde může otevřené víko
WC sedátka překrývat ovládací
tlačítko.Modely AM118 a AM119
jsou dostupné ve dvou stavebních
výškách 850 nebo 1000 mm.
Nabízíme variantu pro zazdění
AM119 i pro suchou instalaci do
sádrokartonu AM118.

100% kompatibilita
tlačítek

Prostorově úsporné
řešení

Moduly s ovládáním shora nebo
zepředu jsou plně kompatibilní se
všemi ovládacími tlačítky ALCA.
Splachování je duální, lze tedy
nastavit individuální množství vody
pro malé i velké spláchnutí dle vašich
potřeb. Maximální úsporu vody
dosáhnete s variantou ECOLOGY
s objemem 2/4 litry.
U tlačítek umístěných v horizontální
poloze ještě více oceníte tenký profil
modelů FLAT nebo THIN.

Díky bočnímu napojení vody
a novému tvaru nádržky se našim
konstruktérům podařilo dosáhnout
minimální zástavbové hloubky
170 mm pro předstěnové instalační
systémy s ovládáním shora nebo
zepředu. Bez nutnosti dodatečných
stavebních úprav pro napojení na
vodovodní řad.

let záruka
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY
PRO MONTÁŽ DO DŘEVOSTAVEB

Souznění
s přírodou

Vyvinuto
speciálně pro
dřevostavby
Bezpečné napojení vody
Napojení rohového ventilu uvnitř nádržky
garantuje zvýšenou ochranu proti
případnému úniku vody do dřevěné
konstrukce domu.

Pohodlná montáž do
dřevěné konstrukce
AM101/1120W
+ M570
Předstěnový instalační
systém pro suchou instalaci
(do sádrokartonu) s bílým
tlačítkem THIN

Nové konstrukční řešení umožňuje
vyklopení nádržky dopředu. Pomocí
otvorů v rámu lze snadno upevnit
instalační systém k dřevěné konstrukci.

Varianty předstěnových
instalačních systémů
pro dřevostavby
AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul
→ viz str. 41

let záruka
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY SLIM

Úspora
místa

Plnohodnotné
řešení, nižší
zástavbová
hloubka

SL

IM

Využijte každý centimetr
WC systémy ALCA SLIM představují
speciální řešení do malých prostor, kde
každý ušetřený centimetr je důležitý.
Jsou určeny pro instalaci do stěn užších
než 150 mm a do malých koupelen.

H = 83 mm

SLIM

AM1101/1200
SÁDROMODUL
SLIM + FUN–N–B
Předstěnový instalační systém
pro suchou instalaci (do
sádrokartonu) s tlačítkem
FLAT FUN nickel-kartáčovaný
mat
Varianty předstěnových
instalačních systémů SLIM
AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim
→ viz str. 41

H = 125 mm

STANDARD

Inovovaný rám pro
jednodušší instalaci
Rám WC systému SLIM
prošel celkovou inovací. Nově
obsahuje brzdy kotvicích
nohou pro rychlejší nastavení
požadované výšky.
Šířka tohoto nového rámu
včetně odpadního kolena
je pouze 95 mm, zatímco
standardní modul má 125 mm.

Nové úsporné
koleno odpadu pro
WC systémy SLIM
Moduly SLIM jsou
plnohodnotné WC systémy.
Prostorová úspora je dosažená
díky novému odpadnímu
kolenu, které zaručuje nejnižší
možnou stavební hloubku.
Nové konstrukční řešení
současně umožní rychlejší
napojení na odpad.

let záruka
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PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM
VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ – PRO OSOBY SE SNÍŽENOU HYBNOSTÍ

Bez
bariér

Speciální
bezbariérové
řešení zvyšuje
kvalitu života
Bezpečné řešení
pro budoucnost
Život přináší různá období, v nichž
jsme odkázáni na pomoc druhých, ať
už po úrazu, operaci či ve stáří. Medic
Assistant umožňuje plynulé výškové
nastavení WC mísy v rozsahu až 30 cm
pro maximální samostatnost a pohodlí
na toaletě. Komfortní duální splachování
s úsporou vody je integrované
přímo v madle, jehož součástí je
i bezpečnostní alarm pro okamžité
přivolání pomoci.

AM101/1500L
Medic Assistant
+ WC ALCA MEDIC
Předstěnový instalační systém
pro suchouw instalaci, výškově
stavitelný a závěsné WC pro
osoby se sníženou hybností
Varianty předstěnových
instalačních systémů
pro osoby se sníženou
hybností

300 mm

Komplexní nabídka
bezbariérového
programu
Bezbariérový program zahrnuje i řadu
dalších výrobků (předstěnové instalační
systémy pro osoby se sníženou hybností,
montážní rámy na madla, bezbariérové
sprchové odtokové systémy do zdi
a další).
Více na
www.alcadrain.cz/
bezbarierovy-program

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant
→ viz str. 41

let záruka
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Předstěnové instalační systémy ALCA
Základní

H=

mm
125

AM112 Basicmodul

mm
125

AM100/1000 Alcamodul

WC nádrž pro zazdívání

H=

H=

Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

m
0m
–25
125

H=

m
0m
–25
125

H=

mm
125

AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

H=

H=

mm
125

AM115/1000 Renovmodul
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

mm
–177
125

H=

H=

m
0m
–25
125

H=

AM101/1120 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

mm
–177
125

S ovládáním shora

H=

mm
–177
125

mm
170

H=

AM119/1000 Renovmodul

Pro dřevostavby

H=

m
5m
= 12

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

Ecology

H=

AM101/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

mm
125

AM100/1000E Alcamodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro zazdívání

H=

AM115/1000E Renovmodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro zazdívání

Předstěnový instalační systém
pro suchou instalaci především při
rekonstrukci bytových jader

H=

AM102/1000 Jádromodul

Předstěnový instalační systém
pro suchou instalaci především při
rekonstrukci bytových jader

m
0m
–25
125

AM101/1120E Sádromodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro suchou instalaci
(do sádrokartonu)

H=

Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro suchou instalaci,
především při rekonstrukci bytových
jader

m
5m
= 12

H=

m
0m
–25
125

H=

H=

H=

m
0m
–25
170

AM118/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)
s ovládáním shora nebo zepředu

m
0m
–20
125

wood

wood

AM102/850 Jádromodul

Předstěnový instalační systém
pro suchou instalaci především při
rekonstrukci bytových jader

mm
–177
125

AM102/1120E Jádromodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)
s ovládáním shora nebo zepředu

m
0m
–20
125

H=

m
0m
–25
125

AM112W Basicmodul

AM101/1120W Sádromodul

WC nádrž pro zazdívání

SLIM

H=

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

m
83 m

H=

AM101/850W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

m
86 m

H=

m
83 m

P169

Sada pro vhazování WC tablet

Volně stojicí
H=

mm
200

AM101/1120F Sádromodul
Předstěnový instalační
systém pro suchou instalaci
(do sádrokartonu)

AM1112 Basicmodul Slim

AM1101/1200
Sádromodul Slim

AM1115/1000
Renovmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání

Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

S odvětráváním
H

mm
125

AM102/1120 Jádromodul

m
0m
–25
170

AM118/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro
zazdívání s ovládáním shora nebo
zepředu

wood

AM101/1000 Sádromodul

H=

AM119/850 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro
zazdívání s ovládáním shora nebo
zepředu

H

mm
170

mm
–177
125

Pro osoby se sníženou hybností
H=

mm
200

H=

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

AM116/1120 Solomodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do prostoru)

m
0m
–20
125

300 mm

AM115/1000V Renovmodul
Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro zazdívání

AM101/1120V Sádromodul

Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro suchou instalaci
(do sádrokartonu)

AM102/1120V Jádromodul

Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro suchou instalaci
především při rekonstrukci bytových
jader

P128

Ventilátor pro předstěnové instalační
systémy s odvětráváním

AM116/1300H Solomodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do prostoru) – pro
osoby se sníženou hybností

Vlastnosti předstěnových instalačních systémů ALCA
100%
kompatibilita
tlačítek

let záruka

jednoduchá
a rychlá
instalace

kg

nosnost
400 kg

systém je možné upravit,
aby splachoval od 2 až
do 9 litrů vody

dávkovač
WC tablet
zdarma

A106/1120

Montážní rám pro madlo

AM101/1500L
Medic Assistant

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci, výškově stavitelný –
pro osoby se sníženou hybností

Vlastnosti programu pro starší a imobilní

ecology

H = instalační hloubka
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AM101/1300H Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu) –
pro osoby se sníženou hybností

zpevněná
konstrukce

možnost montáže
opěrných madel

bezbariérová
řešení

jednoduchá
dosažitelnost
splachování

H = instalační hloubka
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Montážní rámy

Senzorový program

Pro umyvadla a baterie

Inovace
montážních
rámů 2022

Souprava pro upevnění
do stěny Easy Lock
A104/1120

Montážní rám
pro umyvadlo

A104/1000

A104/850

Montážní rám
pro umyvadlo

Montážní rám
pro umyvadlo

Montáž příček ze zadní
strany

A117B

Montážní rám
do sádrokartonové
konstrukce pro baterii

Aretace polohy příčky
Variabilita průměru
odpadního kolene
Brzda kotvicích noh

Ovládací tlačítka senzorová

M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se
senzorem pro předstěnové instalační
systémy (napájení ze sítě)

M279SB Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se
senzorem pro předstěnové instalační
systémy (napájení z baterie)

Oddálená splachování

M370S
M370S-SLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy, bílé
(napájení ze sítě)

M370SB

Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy, bílé
(napájení z baterie)

M371S
M371S-SLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy,
chrom-lesk (napájení ze sítě)

MPO10

Oddálené pneumatické splachování
ruční, bílé, zabudování: do zdi

M371SB

Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy,
chrom-lesk (napájení z baterie)

Automatické splachovače WC

MPO12

Oddálené pneumatické splachování
nožní, kov, zabudování: do podlahy

A104A/1120

Montážní rám
pro umyvadlo a baterii

A104AVS/1120

A104B/1120

Montážní rám
pro umyvadlo a baterii
s vestavěným sifonem

Montážní rám
pro baterii

A104PB/1120

Montážní rám pro
podomítkovou baterii

ASP3

Automatický splachovač WC chrom,
12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B

Automatický splachovač WC chrom,
6 V (napájení z baterie)

ASP3-K

Automatický splachovač WC kov,
12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KB

Automatický splachovač WC kov,
6 V (napájení z baterie)

ASP3-KT

Automatický splachovač WC
s manuálním ovládáním kov,
12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT

Automatický splachovač WC
s manuálním ovládáním kov,
6 V (napájení z baterie)

Automatické splachovače pisoáru

A105/1120

A105/1000

Montážní rám pro bidet

A105/850

Montážní rám pro bidet

A105/450

A107/1120

Montážní rám pro bidet

Montážní rám pro pisoár

A107S/1120

ASP4

ASP4-B

Automatický splachovač pisoáru
chrom, 6 V
(napájení z baterie)

A106/1120

A108/1300

Montážní rám pro výlevku
a baterii

A108F/1100

Montážní rám s nádržkou
pro výlevku s odpadem
DN90/110 a baterii

Vlastnosti montážních rámů
let záruka
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jednoduchá
a rychlá
instalace

kg

nosnost
400 kg

variabilita
montážních
příček rámů

A108F/1500

Montážní rám s nádržkou
pro výlevku s odpadem
DN90/110 a baterii

A113/1120

Montážní rám pro závěsné
WC kombi

A114/1120

Montážní rám pro závěsné
WC

Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro
bezdotykové použití WC a pisoáru. Program je
využíván v místech s vysokou koncentrací osob
a plně odpovídá platným hygienickým normám EU.
Senzory jsou vybaveny možností nastavení
hygienického oplachu, kdy se WC mísa sama
opláchne proudem vody po každém zvoleném
počtu použití WC, nebo po uplynutí zvoleného času
od posledního spláchnutí. Senzorový program je
možné použít jak u závěsných mís, tak i pisoárů.

Montážní rám pro pisoár
a senzor

Automatický splachovač pisoáru
chrom, 12 V
(napájení ze sítě)

Montážní rám pro madlo

MPO13

Oddálené pneumatické splachování
nožní, kov, zabudování: na zeď

A117PB

Montážní rám
do sádrokartonové konstrukce
pro podomítkovou baterii

Pro bidety, pisoáry a ostatní

Montážní rám pro bidet

MPO11

Oddálené pneumatické splachování
ruční, chrom-lesk, zabudování: do zdi

A114S/1120

Montážní rám pro závěsné
WC a senzor

ASP4-K

Automatický splachovač pisoáru
kov, 12 V
(napájení ze sítě)

ASP4-KT

Automatický splachovač pisoáru
s manuálním ovládáním kov,
12 V (napájení ze sítě)

ASP4-KB

Automatický splachovač pisoáru
kov, 6 V
(napájení z baterie)

Výhody senzorového programu
jednoduché
nastavení, možnost
napojení přes mini
USB k počítači, případně k inteligentnímu řízení systémů
budov

napájení ze sítě
nebo přes baterii

možnost nastavení
hygienického oplachu

magnetický spínač
pro servisní odstávku
a úklid

program je
k dispozici na
www.alcadrain.cz

výběr designů –
provedení chrom
nebo kov
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Specifikace předstěnových
instalačních systémů ALCA
Nové
napouštěcí
ventily

2× rychlejší, extra tiché.
Zvýšená odolnost vůči nečistotám, delší životnost.
Kvalitnější výrobek za stejnou cenu.
Prodloužená záruka 6 let.
Součástí všech WC systémů ALCA.
Lze koupit také samostatně jako univerzální balení se dvěma variantami
připojení do všech typů nádržek.

Ekologické
splachování

Jakýkoliv předstěnový instalační systém ALCA (kromě systému
Slim) lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY pomocí
výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením správného typu
WC keramiky. Objem splachování můžete plynule nastavit
od 2 do 6 litrů.

Dávkovač WC
tablet zdarma

Diskrétní osvěžovač toalety.
Dezinfikuje mísu i nádržku WC systému.
Součástí všech inovovaných WC modulů ALCA.
Jednoduchá obsluha díky odklápěcímu systému splachovacích tlačítek.
Vhodný pro všechny typy WC tablet do nádržek.
Lze doplnit i do starších typů WC systémů ALCA jako příslušenství
s kódem P169.

Nádržka
z 1 kusu

Garantovaná nepropustnost:
Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její absolutní
nepropustnost.
100% kontrola:
Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu.
Kvalitní materiál:
Polyethylen (PE) – zaručuje dlouhodobě stálé vlastnosti a dlouhou životnost.

Vyklápěcí
tlačítka

Pro snazší používání dávkovače tablet jsme k vybraným tlačítkům FLAT
a ke všem tlačítkům THIN přidali systém vyklápění. Ten usnadňuje sejmutí
tlačítka a vhození tablety přímo do nádržky.

Brzda kotvicích
nohou

Brzdný systém umožňuje jednoduše nastavit potřebnou
stavební výšku profilu rámu a teprve poté dotažením zajistit
jeho konečnou fixaci. Tím odpadá nutnost asistence druhého
člověka při instalaci a zároveň se zvyšuje její přesnost.

Souprava pro
upevnění do
stěny EASY
LOCK

Nové konstrukční řešení umožňuje jednoduché uchycení rámu
ke zdi za poloviční dobu.
Možnost dodatečného nastavení optimální polohy z přední části rámu
pomocí imbusového klíče.

Náhradní díly

Garance 25 let dostupnosti veškerých náhradních dílů.
Katalog náhradních dílů:
Ke stažení na webových stránkách www.alcadrain.cz.
Poradenství:
Možnost telefonické a internetové konzultace s techniky
Alcadrainu.

Bezpečné
a jednoduché
napojení
na vodu

Uzavření vody v nádržce:
Rohový ventil SCHELL (sedlový).
Napojení na přechodové šroubení:
Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost.
Hadička přívodu vody s o-kroužkem.

Kompatibilita
tlačítek

Duální
splachování
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Ovládací tlačítka ALCA:
Jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.

Duální splachování 3/6 l s hygienickou rezervou:
Objem vody v nádržce: 9 l
Malé spláchnutí: 3 l
Velké spláchnutí: 6 l
Hygienická rezerva: 3 l
Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro případnou
potřebu dodatečného opláchnutí.

6–9 l

3l
6l

3l

Nadstandardní
příslušenství

Veškeré příslušenství součástí balení:
Součástí balení každého výrobku je kompletní
instalační příslušenství pro připojení WC mísy
včetně kotevního materiálu a všech potřebných
instalačních krytek.

9l
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Kompletní sortiment sanitární
techniky a potrubních systémů
Tradičně kvalitně.
S elegancí a inovativně.
Tak přistupujeme
k naší práci.

Sanitární technika
Společnost Alcadrain byla založena
v roce 1998 jako rodinná česká firma
pod názvem Alcaplast, v roce 2022
změnila název v rámci vzniku skupiny
Alca Group. Je největším výrobcem
sanitární techniky ve střední a východní
Evropě, na ploše přes 60 000 m2 vyrábí
více než 600 výrobků sanitární techniky –
ventily, sifony, moduly, žlaby, vpusti,
WC sedátka a další sortiment.

Potrubní systémy
Společnost FV - Plast byla založena
v roce 1990 s cílem vyrábět kvalitní
plastové potrubní systémy pro rozvody
vody a topení. V roce 2021 se stala
součástí skupiny Alca Group.
Po více než 30 letech výroby, vývoje
a inovací dnes zpracovává polyetylény,
polypropylény i polybutylény do mnoha
typů trubek, tvarovek a doplňků.
Je největším výrobcem PP-RCT trubek
a tvarovek ve střední a východní Evropě.

Rusko

Lotyšsko

Bělorusko

Ukrajina

Polsko

Systémové stěny

Slovensko
Maďarsko
Rumunsko

Srbsko
Bulharsko
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Gruzie

Společnost Alcafix vznikla v roce 2022
v rámci skupiny Alca Group. Zabývá se
výrobou modulárních systémů pro výstavbu
a rekonstrukci koupelnových prostor a toalet.
Tyto prefabrikované stěny v sobě integrují
sanitární techniku i potrubní systémy ALCA
a nachází uplatnění jak ve větších
developerských projektech, tak při stavbě
rodinných domů nebo při rekonstrukcích.

47

Sanitární technika

Potrubní systémy

Systémové stěny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – prodej ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.cz

Slovensko
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk
Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.
Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení
výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo
nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.
Český výrobce, ISO 9001:2015
Edice 1/2022 CZ, © Alcadrain s.r.o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

