დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

ELEGANCE

INDIVIDUAL
თქვენს ყველა დეტალში
თითოეული ჩვენგანი განუმეორებელია. პიროვნება,
გემოვნება, ინტერესები, ტემპერამენტი.
ეს ყოველივე განგვასხვავებს ერთმანეთისგან და
ჩვენ ვიმსახურებთ ცხოვრებას ისეთ გარემოში,
რომელიც სრულად ასახავს ჩვენს პიროვნებას
ბოლო დეტალამდე. ჩვენი PVD პროდუქტები
საშუალებას გაძლევთ შეადგინოთ მთელი პროგრამა
ისე, რომ იგი იყოს ჰარმონიაში, მაგალითად,
ონკანებთან და სხვა მწარმოებლების სხვადასხვა
პროდუქტებთან.

მართვის ღილაკები INDIVIDUAL
უჟანგავი ფოლადის მართვის ღილაკები
„დამუშავებული გლუვი“ PVD შესრულებით

შინაარსი
6–9
პროგრამა INDIVIDUAL

18–19

INDIVIDUAL ასორტიმენტის
პროდუქტები აერთიანებს
სასიამოვნო ფერს ძალიან
მდგრადი ზედაპირებით.
აღმოაჩინეთ PVD საფარის
ტექნოლოგია და შექმენით
ინტერიერი თქვენი გემოვნებით.

ჩვენ ვზრუნავთ თქვენს
ჯანმრთელობაზე
ჩვენ იმ ეპოქაში აღმოვჩნდით,
რომელშიც ახალი ვირუსი დიდ
გავლენას ახდენს ჩვენს ცხოვრებაზე.
პრევენცია ძალზე მნიშვნელოვანია
მისი გავრცელების წინააღმდეგ
ბრძოლაში, რის გამოც ჩვენ
განვახორციელეთ მთელი რიგი
ინოვაციები, რომლებიც ხელს უშლის
ვირუსების გავრცელებას და ამით
იცავს თქვენს ჯანმრთელობას.

24–25
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების
ინოვაცია
კედლის წინა სამონტაჟო სისტემები არასდროს ყოფილა
უკეთესი! 2021 წლის ინოვაციები ამარტივებს ინსტალაციას,
ამცირებს ხმაურს და აუმჯობესებს ჰიგიენას!
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ონლაინ კონფიგურატორი

28–31
წყლის დაზოგვა და სუფთა ჰაერი
ეფექტური და ესთეტიკური. დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემები ALCA თქვენზე
ზრუნავენ. იმავე დროს, როდესაც ECOLOGY
უზრუნველყოფს წყლის მოხმარების შემცირებას,
ძლიერი გამწოვი უზრუნველყოფს თქვენს პირად
კომფორტს.

ჩვენს ვებ-გვერდზე განთავსებულია
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემების კონფიგურატორი,
რომელიც მნიშვნელოვნად
გაამარტივებს თქვენს ორიენტაციას
ALCA პროდუქციის ფართო
ასორტიმენტში. კონფიგურატორში
თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე
კომპონენტების არჩევით, სწრაფად
ნახავთ თქვენი სააბაზანოსთვის
შესაფერის ინსტალაციას.

მართვის ღილაკები INDIVIDUAL ... 6–9
მართვის ღილაკები .................... 10–21
FLAT ..............................................10–13
NIGHT LIGHT.................................14–15
THIN ..............................................16–17
ჩვენ ვზრუნავთ თქვენს
ჯანმრთელობაზე .........................18–19
მართვის ღილაკები ALCA .......... 20–21
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემები ALCA ......................... 22–39
2021 – კიდევ უკეთესი
სისტემები .................................... 24–25
უფასო დოზატორი ....................... 26–27
ECOLOGY .................................... 28–29

32–37

ვენტილაციის შესაძლებლობით .. 30–31

გადაწყვეტა, რომელიც
ადაპტირდება

Wood ............................................ 34–35

მცირეა სივრცე? სააბაზანო ოთახი
სხვენში? პრობლემა არ არის. ჩვენ
გვაქვს გადაწყვეტილებები ყველა
ტიპის სივრცისთვის, აგურისა და ხის
სახლებისთვის.

ზემოდან ან გვერდიდან
მართვით ...................................... 32–33
SLIM ............................................. 36–37
Medic Assistant ............................ 38–39
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემების ALCA მიმოხილვა .. 40–41
სამონტაჟო ჩარჩოები ALCA ........... 42
ნიჟარების და ონკანებისთვის ........... 42

ჩვენ ერთად ვქმნით
ადგილს, სადაც
შესაძლებელია
ძალების აღდგენა

ბიდეების, პისუარების და სხვა
მოწყობილობებისთვის ...................... 42
სენსორის პროგრამა ........................ 43
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემების ALCA
სპეციფიკაცია ............................. 44–45
კომპანია Alcaplast-ი ................. 46–47
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სიახლე

მარ თვის ღ ი ლაკებ ი FL AT

INDIVIDUAL

უნიკალური PVD ტექნოლოგია
უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის განსაკუთრებული
ზედაპირი იქმნება სპეციალური მასალის ულტრა თხელი ფენის
გამოყენებით, რომელიც იდეალურად ერწყმის ზედაპირს.

დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის
მასალებისგან
შედეგი არის პროდუქტის მაღალი მდგრადობა და გამძლეობა.
ასევე ელეგანტური ვიზუალი. სუპერ პრიალა ან ფუნჯით
უფრო გამომხატველი ტექსტურით. ჩვენ გთავაზობთ ოთხ
ფერს თითოეული ვარიანტისთვის
პრიალა
6

დამუშავებული გლუვი
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სიახლე

პრ ოგრამა

INDIVIDUAL
სრულყოფილი ჰარმონია
იქნებ თქვენი ინდივიდუალური
გემოვნება დახვეწილი ვარდისფერი
ჩრდილით დავაკმაყოფილოთ. ან
იქნებ უპირატესობას ანიჭებთ
კაშკაშა ოქროსფერს? იქნებ
თანამედროვე იარაღისფერი
მეტალი საუკეთესოდ შეესაბამება
თქვენს პიროვნებას. რომელ
გადაწყვეტილებას მიიღებთ,
შეგიძლიათ დაეყრდნოთ
განსაკუთრებული ფერის
სტაბილურობას და ნაკაწრების
მიმართ მდგრადობას.

AM115/1000
+ FUN-GP
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემაFLAT FUN GOLD
ღილაკით - პრიალა

8

ჩვენ შევარჩიეთ ყველაზე
პოპულარული გადაწყვეტა, რამაც
დახვეწა ყველა INDIVIDUAL
პროდუქტის ფერი. ამიტომ, არ
უნდა იდარდოთ იმაზე, რომ თქვენი
მართვის ღილაკი, სიფონები,
დაჭერით ან კუთხის სარქველი არ
იქნება ჰარმონიაში ერთმანეთთან
ან ონკანებთან.

FUN-RG-P

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის
მართვის ღილაკი, RED GOLD-პრიალა

A400-RG-P

RG-P

N-P

GM-P

G-B

RG-B

N-B

GM-B

A392-RG-P

ნიჟარის სიფონი მრგვალი DN32
DESIGN, RED GOLD-პრიალა

ნიჟარის სიფონის სამაგრი CLICK/
CLACK 5/4", სრული მეტალი წყლის
გადინებით და დიდი დამხშობით, RED
GOLD-პრიალა

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

A55K-RG-P

ARV001-RG-P

აბაზანის სიფონი ავტომატი, RED
GOLD-პრიალა

ჰკითხეთ თქვენს არქიტექტორს
ან აბაზანის დიზაინერს ფერის
პალიტრა.

G-P

კუთხის ვენტილი ფილტრით, 1/2"×3/8",
RED GOLD-პრიალა

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-P

RG-P

N-P

GM-P

G-B

RG-B

N-B

GM-B

G-B

RG-B

N-B

GM-B

9
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მარ თვის ღ ი ლაკებ ი FL AT

დ იზ ა ი ნ ი ს
მუდმივი
ინოვაცია
STING

სიახლე

Alunox-მატი/პრიალა

FUN
Alunox-მატი

STRIPE
Alunox-მატი/პრიალა

TURN
Alunox-მატი
გარე ზომები: 247 × 165 × 5 მმ

TURN მართვის ღილაკის ინოვაცია
დიზაინერული ნიშანი შეიძლება ჩანდეს სრულყოფილი. მაგრამ ჩვენ დარწმუნებულნი
ვართ, რომ ვიპოვეთ გზა, რომ ეს კიდევ უფრო ფუნქციონალური და ელეგანტური
გახდეს.

10

AIR
Alunox-მატი

5 მმ

FUN-WHITE

FUN-RG-P

უჟანგავი ფოლადი-თეთრი
პრიალაглянец

RED GOLD-პრიალა

FUN / FUN-INOX

FUN-BRASS

ალუმინი / ბრინჯაო-ანტიკური

თითბერი

ა

FLAT FUN
ნებისმიერი
ინტერიერისთვის
გადმოსაწევი ღილაკები
დამატებით ჩვენ აღჭურვილი
გვაქვს არჩეული FLAT მართვის
ღილაკების ჩარჩო გადმოსაწევი
მექანიზმით ღილაკის დემონტაჟის
გასამარტივებლად. ტაბლეტის
დისპენსერში მონტაჟის
კომბინაციით, რომელიც ყველა
დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემაში
მაგრდება, იქმნება სისტემა,
რომელიც კიდევ უფრო ამაღლებს
თქვენი ტუალეტის ჰიგიენის დონეს.

Anti-fingerprint

FUN-BLACK
უჟანგავი ფოლადი, შავი-მატი

ა

FUN-ANTIC
ბრინჯაო-ანტიკური

FLAT მართვის ღილაკების ზედაპირს
აქვს სპეციალური დამცავი ფენა,
რომელზეც თითის ანაბეჭდები
არ რჩება. თავისი ესთეტიური
ფუნქციის გარდა, ამ მოდიფიკაციას
სხვა უპირატესობებიც გააჩნია.
ღილაკებს არ სჭირდებათ ხშირი
წმენდა, რითაც მნიშვნელოვნად
იზრდება მათი გამოყენების ვადა.

ღილაკები FLAT ALUNOX
განათებით
წარმოგიდგენთ AIR LIGHT ღილაკს,
რომელიც სანათთან ერთად ქმნის
დამუქებულ განათებას, რაც ხაზს
უსვამს თქვენი აბაზანის ფუნქციურ და
კონსტრუქციულ გადაწყვეტას.
ხელმისაწვდომია ფერებში: ლურჯი,
წითელი, მწვანე, თეთრი და ცისარტყელა

11
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მარ თვის ღ ი ლაკებ ი FL AT

AM100/1000 + ღილაკი FUN-BRASS
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა კედელში
ჩასაშენებელი, ღილაკით FUN-BRASS

12

სიახლე

5 მმ

თანამედროვე
დიზაინი, ხარისხიანი
მასალები და
უზადო მუშაობა ღილაკების სერია
FLAT

TURN
5 მმ

Alunox-მატი/პრიალა
გარე ზომები: 247 × 165 × 5 მმ

ახალი სპილენძის მართვის
ღილაკი FUN-BRASS
მეტალის მართვის ღილაკს
FUN-BRASS-ი თითბერის ზედაპირით
აქვს 5 მმ-იანი სისქე და იგი მინიმალურად
არის ფილიდან დაშორებული.
ელეგანტური დიზაინი და მიმზიდველი
ფერი შეიძლება ეფექტურად იყოს
ინტეგრირებული თანამედროვე
ტუალეტის საერთო კონცეფციაში. და
ამ მართვის ღილაკს განსაკუთრებული
დაცვა აქვს, რომლის წყალობითაც თითის
ანაბეჭდები არ ჩანს - Anti-fingerprint.

FUN-BRASS
თითბერი
გარე ზომები: 247 × 165 × 5 მმ

ადვილად თავსებადი
ჩვენ გვჯერა, რომ სრულყოფილი
პროდუქტები, არ უნდა იყოს რთული.
სწორედ ამიტომ, ჩვენ მართვის
ღილაკები იმდაგვარად შევქმენით,
რომ ისინი თავისუფლად იყოს
თავსებადი ყველა ტიპის დაფარულ
ჩასაშენებელ სისტემასთან ALCA თქვენ
შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი
ღილაკი, რომელიც მოგწონთ სტილით,
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემის
ტიპის შეზღუდვის გარეშე. გარდა
ამისა, მათი ინსტალაცია ძალიან
მარტივად და სწრაფად ხდება. უკვე
დამონტაჟებულ ჩასაშენებელ სისტემაზე,
ძველი ღილაკების ახლით შეცვლა ასევე
უპრობლემო და მარტივია.

მინის მართვის ღილაკები
STRIPE
შუშის მართვის ღილაკები თეთრი ან
შავი, დახვეწილი დიზაინის წყალობით
შეესაბამება ნებისმიერ თანამედროვე
აბაზანას. აქცენტი დეტალებზე და
მარტივ ფორმებზე საშუალებას იძლევა
გამოირჩეოდეს ექსკლუზიური შუშის
მასალა.
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მარ თვის ღ ი ლაკებ ი FL AT

მომავალი
თქვენს
ხელშია

NIGHT LIGHT-3
მინა-შავი
გარე ზომები: 247 × 165 × 7 მმ

14

ინოვაციური
უკონტაქტო
ღილაკები
NIGHT LIGHT
ბარბორა შკორპილოვა

შეუდარებელი მოქნილობა

არქიტექტორი და დიზაინერი, კომპანია Alcaplastისთვის FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT სერიის
მართვის ღილაკების M370 - M475 შემქმნელი. დღეს
მის სახელს უკავშირდება სტუდია MIMOLIMIT,
რომელიც მან 2001 წელს დააარსა.

მართვის განათებული ღილაკები
Night Light გამოირჩევა სხვადასხვა
რეგულირებადი პარამეტრებით.
შეარჩიეთ ფერი თქვენი ამჟამინდელი
განწყობიდან გამომდინარე და დააყენეთ
მართვის ღილაკის სხვა ფუნქციები,
როგორც გსურთ.

7 მმ

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

მინა-შავი
გარე ზომები: 247 × 165 × 7 მმ

მინა-შავი
გარე ზომები: 247 × 165 × 7 მმ

მინა-შავი
გარე ზომები: 247 × 165 × 7 მმ

NIGHT LIGHT,
ინოვაციური
უკონტაქტო ღილაკი
იგი მუშაობს უშუალო კონტაქტის
გარეშე, რაც კიდევ უფრო მეტ
კომფორტს ქმნის.
დიზაინისა და ფუნქციონალობის
კომბინაციისთვის მან მიიღო
პრესტიჟული ჯილდო iF Design
Award 2018.

15
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მარ თვის ღ ი ლაკებ ი TH I N

თხელი
სტილი

AM1101 / 1200 + M578
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა
SLIM, მშრალი მონტაჟისთვის შავი THIN
ღილაკით

16

5 მმ

პრიალა თუ გლუვი?
დელიკატურია, როგორც
ატლასი
M576
თეთრი-მატი
გარე ზომები:
247 × 165 × 5 მმ

ახალი, თეთრი მართვის ღილაკების
შექმნისას, ჩვენ შთაგონებული ვიყავით
ატლასის ქსოვილებით და მათი სინაზით. და
შეიქმნა პროდუქტი, რომელიც არის ძალიან
სასიამოვნო როგორც ვიზუალურად, ისე
შესახებად.

ანტიბაქტერიული ზედაპირი
Г = 83 მმ

M572
ქრომი-მატი
გარე ზომები:
247 × 165 × 5 მმ

M775

SLIM
modul

თეთრი-პრიალა/ოქროსფერი-პრიალა
გარე ზომები:
247 × 165 × 5 მმ

შავი და თეთრი მქრქალი THIN ღილაკები
გადაკეთებულია ვერცხლის ნანონაწილაკებით,
მავნე მიკროორგანიზმების გავრცელების
თავიდან ასაცილებლად.

გადმოსაწევი ღილაკები
ღილაკის დემონტაჟის
გასამარტივებლად დამატებით
ჩვენ აღვჭურვეთ THIN
მართვის ღილაკების ჩარჩოები
გადმოსაწევი მექანიზმით.
ტაბლეტის დისპენსერში მონტაჟის
კომბინაციით, რომელიც ყველა
დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემაში
მაგრდება, იქმნება სისტემა,
რომელიც კიდევ უფრო ამაღლებს
თქვენი ტუალეტის ჰიგიენის
დონეს.

მხოლოდ 5 მმ
მათი ახალი პროფილის წყალობით,
THIN ღილაკები მხოლოდ ხუთი
მილიმეტრით გამოდის ფილებიდან.
ისინი უზრუნველყოფენ სრულყოფასა
და ჰარმონიას თქვენი ტუალეტის
ან აბაზანის სხვა კომპონენტებთან
ერთად. ამრიგად, დაფარულ
ჩასაშენებელ სისტემებთან SLIM
ერთად, დანადგარები არ წაართმევს
სანტიმეტრს ტუალეტის სივრცეს.

6 ფერის ვარიანტი
ჩვენ გთავაზობთ სამ დიზაინს და
ექვსი ტიპის თხელ ღილაკს - თეთრი
პრიალა, თეთრი მატი, ქრომი-პრიალა,
ქრომირებული მარტი, შავი-მატი და
ოქროსფერი-პრიალა. თქვენ უდავოდ
აღფრთოვანებული დარჩებით სუფთა
ხაზებით და ოსტატობით, რომელიც
თითქმის უხმოდ მუშაობს.
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სიახლე

მარ თვის ღ ი ლაკებ ი A LCA

ჩ ვ ე ნ ვზ რ უ ნ ა ვ თ
თქვენს
ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ აზ ე
ანტიბაქტერიული ფენა
ანადგურებს მავნე
მიკროორგანიზმებს
ჩვენ შევიმუშავეთ მრავალფეროვანი
პროდუქტების ხაზი, რომლის
ზედაპირი დაფარულია ფირით,
რომელიც გარემოს განსაკუთრებულ
სისუფთავით არის გარანტირებული.
ვერცხლის ნანონაწილაკები ხელს
უშლიან მავნე მიკროორგანიზმების
გავრცელებას. ანტიბაქტერიულ
დასაჯდომთან კომბინაციაში
შეგიძლიათ შექმნათ გარემო,
რომელიც ხელს უშლის ბაქტერიების
გავრცელებას.

M778

M776

M578

M576

M678

M676

M278

FUN-BLACK

შავი-მარი/ქრომი-პრიალა

შავი-მატი
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თეთრი-მატი/ქრომი-პრიალა

თეთრი-მატი

შავი-მატი

შავი-მატი

თეთრი-მატი

უჟანგავი ფოლადი, შავიმატი

ღილაკის გადმოსაწევი
მექანიზმი აადვილებს
აბების ჩასმას

ტუალეტის აბების დისპენსერი
აუმჯობესებს ტუალეტის ჰიგიენას
ჰიგიენა ბოლო პერიოდში აბსოლუტურად
პრინციპული თემა გახდა ჩვენს საზოგადოებაში.
ჩვენ ყველამ უნდა ვეცადოთ ვიცხოვროთ
პასუხისმგებლობით და დავიცვათ საკუთარი
თავი და ჩვენი ახლობლები. სწორედ ამიტომ
გადავწყვიტეთ, რომ ALCA-ს თითოეულ
სრულყოფილ სისტემას, რომელსაც ჩვენთან
შეარჩევთ, მასში შევა უნიტაზისთვის უფასო
დოზოტორი კაფსულა.
გადაწყვეტა განკუთვნილია ყველა სახის ტუალეტის
თასის ტაბლეტებისთვის და მისი გამოყენება
შესაძლებელია უკვე ჩასაშენებელ დანადგარებზე.
ღილაკის გადმოსაწევი მექანიზმის წყალობით,
ტაბლეტების ინსტალაცია ძალიან მარტივია .
სასიამოვნო სიახლე - ბონუსი, რომელსაც ყველა
იმსახურებს და არ უნდა იყოს მხოლოდ ვინმესთვის
დამატებითი გადასახადი საჭირო.

უკონტაქტო ჩარეცხვა ვირუსებისა
და ბაქტერიების გავრცელების
თავიდან ასაცილებლად
რა უზრუნველყოფს 100% ნულოვანი ბაქტერიების
გადაცემას? უკონტაქტო მართვა. სწორედ ამიტომ,
ჩვენ მუდმივად ვაწარმოებთ და ვაუმჯობესებთ ჩვენი
პროდუქციის ამ ხაზს. გადაწყვიტეთ ყველაფერი
ერთი ელეგანტური ჟესტით და თქვენი სხეულისგან
შენარჩუნდება დისტანცია, რომელიც ხელს უშლის
ბაქტერიებთან კონტაქტს.

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
მინა-შავი
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საწყისი

M70 თეთრი-პრიალა

M71 ქრომი პრიალა

M72 ქრომი მატი

M73 ქრომი პრიალა/მატი

M75 ოქროსფერი-პრიალა

M270 თეთრი-პრიალა

M271 ქრომი პრიალა

M272 ქრომი მატი

M278 შავი-მატი

M275 ოქროსფერი-პრიალა

M370 თეთრი-პრიალა

M371 ქრომი პრიალა

M372 ქრომი მატი

M378 შავი-პრიალა

M375 ოქროსფერი-პრიალა

M1710 თეთრი-პრიალა

M1710-8 თეთრი-პრიალა/
შავი-პრიალა

M1741 ქრომი-პრიალა

M1718 შავი-პრიალა

M1713 ქრომი-პრილა/მატი

M1720-1 თეთრი-პრიალა/
ქრომი-პრიალა

M1721 ქრომი-პრილა

M1722 ქრომი-მატი

M1728-2 შავი-პრიალა/
ქრომი-მატი

M1725 ოქროსფერიპრიალა

M771 ქრომი-პრიალა/
ქრომი-მატი*

M772 ქრომი-მატი/ქრომიპრიალა*

M778 შავი-მარი/ქრომიპრიალა*

M775 თეთრი-პრიალა/
ოქროსფერი-პრიალა*

M671 ქრომი-პრიალა*

M672 ქრომი-მატი*

M678 შავი-მატი*

M675 ოქროსფერიპრიალა*

M571 ქრომი-პრიალა*

M572 ქრომი-მატი*

M578 შავი-მატი*

M575 ოქროსფერიპრიალა*

THIN (სისქე 5 მმ)

M770 თეთრი-პრიალა/
ქრომი-პრიალა*
M776 თეთრი-მატი/ქრომიპრიალა*

M670 თეთრი-პრიალა*
M676 თეთრი-მატი*

M570 თეთრი-პრიალა*
20

M576 თეთრი-მატი*

FLAT ALUNOX (ალუმინი)

ა

TURN Alunox-მატი*

STING Alunox-მატი/
პრიალა

FUN Alunox-მატი*

STRIPE Alunox-მატი/
პრიალა

AIR Alunox-მატი*

FUN-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი*

STRIPE-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი
/ პრიალა

AIR-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი*

FLAT INOX (უჟანგავი ფოლადი)

ა

TURN-INOX
უჟანგავი ფოლადი,
ნახევრად მატი*

STING-INOX უჟანგავი
ფოლადი, ნახევრად მატი
/ პრიალა

FLAT COLOUR (მკვეთრად პრიალა ფერადი)

FUN-WHITE უჟანგავი
ფოლადი, თეთრი პრიალა*

STRIPE-WHITE უჟანგავი
ფოლადი-თეთრი პრიალა

FLAT GLASS (მინა)

STRIPE-BLACK უჟანგავი
ფოლადი, შავი პრიალა

FLAT

FUN-BRASS თითბერი*

STRIPE-GL1200 მინათეთრი

STRIPE-GL1204 მინა-შავი

AIR LIGHT (ალუმინი განათებით)

FUN-ANTIC ბრინჯაოანტიკი*

ა INDIVIDUAL

ა

FUN-BLACK
უჟანგავი ფოლადი,
შავი-მატი*

AIR LIGHT Alunox-მატი

FUN-G-P GOLD-პრიალა*

FUN-RG-P RED GOLDპრიალა*

FUN-N-P NICKEL-პრიალა*

FUN-GM-P GUN METALპრიალა*

FUN-G-B GOLDდამუშავებული ზედაპირი*

FUN-RG-B RED-GOLDდამუშავებული ზედაპირი*

FUN-N-B NICKELდამუშავებული ზედაპირი*

FUN-GM-B GUN METALდამუშავებული ზედაპირი*

<247 მმ

უკონტაქტო (მინა)

<165 მმ

NIGHT LIGHT-1
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-2
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-3
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-1-SLIM
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-2-SLIM
მინა-შავი

NIGHT LIGHT-3-SLIM
მინა-შავი

ყველა ღილაკის ზომა

*

გადმოსაწევი
ღილაკი
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

ახალი თაობა
15

წლიანი გარანტია

AM1115 / 1000 + FUN-GP
კედლის ჩასაშენებელი სისტემა მართვის ღილაკით FLAT
FUN ოქროსფერი პრიალა

22

ს = 125 მმ

ჩვენ იმდენად
დარწმუნებული
ვართ ჩვენს
პროდუქტებში, რომ
ვიძლევით 15 წლიან
გარანტიას
კომპლექსური შეთავაზება

სტანდარტული
ს = 83 მმ

თხელი

ძირითადი სისტემები
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების
ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილების
წყალობით, ჩვენს სისტემებს შეუძლიათ
გაუმკლავდნენ ყველა სივრცეს.

სისტემა ECOLOGY
ყოველწლიურად, წყალი ხდება უფრო
ფასდაუდებელი პროდუქტი და
მალე გახდება ერთ-ერთი ყველაზე
ფასდაუდებელი პროდუქტი მსოფლიოში.
კომპანია Alcaplast-ი გთავაზობთ
ეკონომიური სერიის ECOLOGY
სისტემებს, რომელთა საშუალებითაც
შესაძლებელია ტუალეტის ყველა
ნაკადიდან 33 % წყლის დაზოგვა. ეს
ზოგავს არა მხოლოდ ჩვენს პლანეტას,
არამედ თქვენს საფულესაც. ისინი
აღნიშნულია ასოთი "E" მოდელის
დასახელებაში.

ALCA-ს კედლის ჩასაშენებელი სისტემების
ხაზი შექმნილია პროგრამების ფართო
სპექტრის დასაფარად. მათ შორის აგურის
ნაგებობა, მშრალი მონტაჟი თაბაშირ
მუყაოში, ასევე სისტემის შიგნით განთავსება,
როგორც "სოლიტერი".

ტაბლეტების დისპენსერი
თითოეული სამონტაჟო
სისტემისთვის

ა

ჩვენ ერთადერთი მწარმოებელი ვართ, ვინც
2021 წლიდან მოყოლებული, ტუალეტის
ტაბლეტის დისპენსერს აწვდის ყველა
სტანდარტულ ALCA სისტემას. ძველი, უკვე
ჩაშენებული ტიპის ALCA სისტემებისთვის,
დისპენსერის დამატებით შეძენა
შესაძლებელია აქსესუარის სახით (P169).

სისტემები სავენტილაციო
შესაძლებლობით

სისტემები WOOD ხის
სახლებისთვის

ტუალეტში არასაკმარისი ბუნებრივი
ვენტილაციის შემთხვევაში, გთავაზობთ
გამოსავალს ტუალეტის თასის
საშუალებით ჰაერის მოპოვებით. ეს
პრობლემა მოგვარებულია ALCA-ს
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების
სახელწოდებით "V" მოდელების
დახმარებით.

სპეციალური გადაწყვეტილება ხის
სახლებისთვის ან საცხოვრებელი
პუნქტებისთვის ხის კონსტრუქციის
სახლში გამოირჩევა წყლის გაჟონვისგან
მაღალი დაცვით. გარდა ამისა, ახალი
კონსტრუქციული გადაწყვეტა დამატებით
ავზის წინ გადმოხრის საშუალებას
იძლევა. ჩარჩოში არსებული ხვრელების
გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად
გაამყაროთ დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემა ხის კონსტრუქციაში.

სისტემები მართვით
ზემოდან ან წინიდან
მოქნილი გადაწყვეტა, რომელიც
საშუალებას გაძლევთ განათავსოთ
მართვის ღილაკი წყლის ავზზე
ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.
გამოიყენება ძირითადად სხვენში ან
ტუალეტის ფანჯრის რაფის ქვეშ.

სისტემები Slim
პატარა ოთახებისთვის, საცხოვრებელი
კორპუსებისთვის, თაბაშირ-მუყაოსგან
დამზადებული კედლებისთვის ან
რეკონსტრუქციისთვის. სისტემებს Slim
აქვთ სულ რაღაც 83 მმ-იანი სისქე, თქვენ
ზოგავთ სივრცეს, რაც მნიშვნელოვანია
პატარა ზომის აბაზანაში ან ტუალეტში.
23
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

2021 – უფრო უკ
სისტემები

6

წლიანი გარანტია

ახალი შემვსები
მექანიზმი A18-3 / 8 "
ორჯერ უფრო სწრაფი, ზედმეტად
მშვიდი, წყალში მინარევების
მიმართ ძალზე მდგრადი.
სპეციალურად შექმნილი
წნევის დიაპაზონისთვის
0,05-1,6 მპა. ამასთანავე, 6 წლიანი
გახანგრძლივებული გარანტიით.
იგი შედის ALCA- ს ყველა
ჩასაშენებელ სისტემაში, ასევე
შესაძლებელია ცალკე შეძენა,
როგორც უნივერსალური
შეფუთვა, ორი ტიპის ყველა ტიპის
ცისტერნებთან შეერთების ორი
ვარიანტით.

უნიტაზისთვის
განკუთვნილი უფასო
დოზატორი ტაბლეტი

ავზის ახალი მაყუჩები
ორკომპონენტიანი
იზოლაციით

ესთეტიკური ტუალეტის
გამაგრილებელი საშუალება
ყველა სახის კერამიკული
ტუალეტისთვის. ინსტალაციის
სისტემა ახდენს ტუალეტისა და
ავზის დეზინფექციას. იგი შედის
ALCA- ს ყველა წამყვან სამონტაჟო
სისტემაში (გარდა SLIM და WOOD
ვერსიისა) მათი ფასის გაზრდის
გარეშე.

ორკომპონენტიანი მასალის
წყალობით ხდება ავზსა და ჩარჩოს
შორის ვიბრაციების გადატანის
იზოლაცია. ცისტერნის წინ
გადაწევის ფუნქცია თაბაშირ
მუყაოს კონსტრუქციებში,
მოძრავ საცხოვრებელ ადგილებში
და ხის სახლებში ამარტივებს
ინსტალაციას.

გადმოსაწევი ჩასარეცხი სისტემის
წყალობით, იგი მარტივია და
მუშაობს ყველა სახის ტუალეტის
თასის ჩანართებით.
შეიძლება გადაკეთდეს ძველი
ტიპის ALCA ინსტალაციის
სისტემებში, როგორც აქსესუარი
კოდით P169.
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ინოვაცია 2020,
რომელიც თქვენ
უკვე იცით

კეთესი
სამონტაჟო
ფეხების
სამუხრუჭე
სისტემა
0–93 მმ

ბიდეს
მონტაჟისთვის
მზადება

კედლის სამაგრის
ნაკრები EASY LOCK
ახალი დიზაინის გადაწყვეტა
აადვილებს ჩარჩოს კედელზე
დამაგრებას ორჯერ უფრო
სწრაფად.
ექვსკუთხა გასაღების გამოყენებით
ჩარჩოს წინა მხრიდან იქმნება
ოპტიმალური მდგომარეობის
დამატებითი რეგულირების
შესაძლებლობა.

ავზში კუთხის
სარქველის
დაფიქსირების ინოვაცია

წყალმომარაგების მილის
დალუქვა O-ს ფორმის ბეჭედით

მარტივი და სწრაფი კავშირი
წყალმომარაგებასთან.
გაუმჯობესებული ავზი ახალი
ერთკუთხოვანი სარქველით.

სამონტაჟო ჩარჩო
და საყელო

25
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები

AM101 / 1120 + M770
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის თეთრი THIN ღილაკით

26

ტუალეტის
ესთეტიკური
გამაგრილებელი
საშუალება
შედის ინსტალაციის ახალი
სისტემების შემადგენლობაში
ტუალეტის
ტაბლეტის
დისპენსერი
შედის ავზის
შემადგენლობაში

ტუალეტის ტაბლეტების დისპენსერი
არის აქსესუარი, რომლითაც უკვე ALCA-ს
უმრავლესი კედლის ჩასაშენებელი სისტემის
აღჭურვა ხდება მათი წარმოების დროს,
ფასის ზრდის გარეშე.

ყველა ტიპის ტაბლეტისთვის
ეს აქსესუარი ამარტივებს ტუალეტის
დასუფთავებას და გამოიყენება როგორც
ესთეტიკური გამაგრილებელი საშუალება.
მიესადაგება ყველა სახის ტუალეტის
თასის ჩანართებს.

ძველ სამონტაჟო სისტემებში
ინსტალაციისთვის დამატებითი
შეძენის შესაძლებლობა
P169
ტუალეტის ტაბლეტის
დისპენსერი

უზრუნველყოფს
ინსტალაციის უნიტაზისა
და ავზის დეზინფექციას

მარტივი მომსახურეობა
ამომგდები ღილაკის
წყალობით

ყველა ჩარეცხვის დროს იგი
უზრუნველყოფს საპირფარეშოში
ჰიგიენასა და სუნს. ეს გამოსავალი
იდეალურია rimflow უნიტაზისთვის.

ტუალეტის ტაბლეტები პირდაპირ
სისტემის ცისტერნაში იდება,
ყოველგვარი ინსტრუმენტების
გამოყენების გარეშე.

წყალში გახსნილი ტაბლეტი ასევე
ახდენს ავზის შიგნით დეზინფექციას.

დისპენსერის გამოყენების
გამარტივების მიზნით, ჩვენ შერჩეულ
სისტემებს დავუმატეთ დახრის
სისტემა. რა თქმა უნდა, დისპენსერის
გამოყენება შეიძლება სხვა ღილაკებში,
მათ შორის უფრო ძველ მოდელებში.

შედის ინსტალაციის სისტემაში
ან შესაძლებელია ცალკე
მიწოდება
კედელზე კედლის სამონტაჟო
სისტემებისთვის ჩვენ გთავაზობთ
შესაძლებლობას შეიძინოთ დამატებითი
ტუალეტის ტაბლეტის დისპენსერი, როგორც
აქსესუარი კოდით P169.
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15

წლიანი გარანტია

დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემების
ECOLOGY
ვარიანტები
AM101 / 1120E + STING
კედელში ჩასაშენებელი სისტემა ECOLOGY
მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირ მუყაოში)
ღილაკით FLAT STING alunox

28

AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul
სმ. გვ. 40

დაზოგეთ 33
% ტუალეტის
თითოეული
ჩარეცხვისას

2ლ

სისტემა ECOLOGY

4ლ

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები
ECOLOGY აღჭურვილია ახალი სადრენაჟე
მექანიზმებით, რომლებიც სტანდარტულ
სისტემებთან შედარებით ამცირებენ
ჩარეცხვისთვის გამოყენებული წყლის
რაოდენობას. ჩარეცხვის ორმაგი
ტექნოლოგია 2/4 ლ პასუხობს უახლეს
ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ მოთხოვნებს.

მცირე
მოცულობის
ჩარეცხვა
2-4 ლ

დიდი
მოცულობის
ჩარეცხვა
3,5–6 ლ

ინოვაციური პროდუქტი
მდგრადი განვითარების
სფეროში
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა
ECOLOGY, რომელსაც არ ესაჭიროება
დიდი რაოდენობის წყალი ტუალეტის
ჩარეცხვისთვის, დუბაიში გამოფენაზე
The Big 5 მიიღო პრესტიჟული პრიზი
Gaia Awards 2014.
ჩასარეცხი
მექანიზმი
A06E

შეცვალეთ თქვენი
ინტეგრირებული
ტუალეტის სისტემა
ECOLOGY-თ
ნებისმიერი დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემა ALCA
(გარდა სისტემისა Slim), A06E
გადინების სარქველის შეცვლის
გზით და WC კერამიკის სწორი
ტიპის არჩევით, მარტივად
შეიძლება გადაკეთდეს ECOLOGY
ვარიანტად. ჩარეცხვის
მოცულობის მუდმივად
რეგულირება შესაძლებელია 2-დან
6 ლიტრამდე დიაპაზონში. ამავე
დროს, საჭიროების შემთხვევაში,
შეგიძლიათ დააბრუნოთ
სტანდარტული ჩარეცხვის
მოცულობა 3/6 ლ.

ახალი შემვსები
მექანიზმი ზრდის
გამოყენების
ხანგრძლივობას და
ზოგავს წყალს
წყალი მოიაზრება, როგორც
მომავლის ოქრო. ამიტომ, რა თქმა
უნდა, თქვენ უნდა მოეპყრათ მას
ზომიერად და ფრთხილად. ჩვენი
ახალი შემვსები მექანიზმები
არა მხოლოდ ძალიან სწრაფად
მუშაობს და არ გაწუხებთ
ზედმეტი ხმაურით, არამედ
ისინი გამოირჩევიან სიზუსტით,
რომლითაც ისინი დოზირებენ
ჩარეცხვისთვის საჭირო წყლის
ოდენობას. ამრიგად, ისინი ხელს
უწყობენ მის დაზოგვას.

A160P-3/8"
სიახლე
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა
ვენტი ლაცი ის შესაძლებლობით

15

წლიანი გარანტია

ვენტილაციის
მქონე დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემების
ვარიანტები
AM101/1120V + M778 + P128
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა, ვენტილაციით, მშრალი
მონტაჟისთვის, ღილაკით alunox-мат და ვენტილატორით.

30

AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sádromodul
AM102/1120V Jádromodul
სმ. გვ. 40

ეფექტური და
უხმო ვენტილაცია
უსიამოვნო სუნის
დაუყოვნებლივი
აღმოფხვრის
შესაძლებლობით
ვენტილირებადი
სისტემები
ჩვენი კედლის ჩასაშენებელი
სისტემები ვენტილაციით უშუალოდ
საპირფარეშოდან გამოდევნის
უსიამოვნო სუნს და დაუყოვნებლივ
გააქვს ოთახიდან.

დაკავშირებადობა

ჩვენს ასორტიმენტში
P128 – დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემის
ვენტილატორი

სისტემური
გადაწყვეტილება
ჩვენ მივიღეთ კომფორტული
სისტემური გადაწყვეტილება,
ტუალეტის სივრციდან ჰაერის
გაწოვით. ეს არის დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემების ALCA
მოდელები, მასზე აღმნიშვნელი "V"
სიმბოლოთი და გამწოვით.
მიზანშეწონილია გამოიყენოთ
საპირფარეშოებში, სადაც არ
არის ფანჯარა ან ვენტილაცია,
ტუალეტებისთვის, რომლებიც
განთავსებულია სააბაზანოში.
მათი ხშირი პრობლემა ასევე
არის აბაზანაში მაღალი ხარისხის
ვენტილაციის უზრუნველყოფა. ამ
მოდელების დაყენება შეამცირებს
ტენიანობას და ტუალეტის
გამოყენებისას აღმოფხვრის სუნს.

ყველა ტიპის დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემისთვის
ჩვენ გთავაზობთ სავენტილაციო
შესაძლებლობის მქონე ვარიანტს
ყველა ტიპის დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემისთვის.
Sádromodul AM101/1200V,
Jádromodul AM102/1200V
განკუთვნილია თაბაშირ-მუყაოში
მშრალი მონტაჟისთვის.

ინსტალაციის სისტემა შეიძლება
დაუკავშირდეს ან ცენტრალურ
სავენტილაციო სისტემას ან არხის
ვენტილაციას. ჩვენს ასორტიმენტში
შედის P128 ვენტილატორის
სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
საკმარის ენერგიას უსიამოვნო
სუნის გასადევნად.

დამატებითი ხარჯების
გარეშე
ჰაერის გამწოვი, რომელიც
დაკავშირებულია დაფარულ
ჩასაშენებელ სისტემასთან
ვენტილაციის ფუნქციით, არის
მხოლოდ ერთჯერადი ინვესტიცია.
ვენტილაციის ამ მეთოდის
არჩევისას, კლიენტმა არ უნდა
იფიქროს რაიმე სხვა სახის
ინვესტიციებზე, მაგალითად,
ნახშირბადის ფილტრებზე.

Renovmodul AM115/1000V
განკუთვნილია რეკონსტრუქციისას
ჩაშენებისთვის.

31

ონლაინ კონფიგურატორი

www.alcaplast.ge/en/selection-guide

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები
მარ თვი თ ზემო დან ან წინი დან

15

წლიანი გარანტია

დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემების
ვარიანტები,
მართვით ზემოდან
AM118/850
+ ღილაკი FUN-WHITE
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა
მართვით ზემოდან ან გვერდიდან, უჟანგავი
ფოლადის ღილაკით მეტალი-თეთრი/
პრიალა

32

AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sádromodul
AM118/850 Sádromodul
იხ. გვ. 41

უნივერსალური
სისტემა
არასტანდარტული
ფართებისთვის
სისტემები მართვით
ზემოდან ან წინიდან
გჭირდებათ ტუალეტის განთავსება
სხვენში სადაც დახრილი
სახურავია, ან იქ სადაც ხელს
გიშლით ფანჯრის რაფა? ჩვენ
გვაქვს გამოსავალი დაფარული
ჩასარეცხი სისტემის სახით
მართვით ზემოდან ან წინა მხრიდან
კონტროლით. მართვის ღილაკი
ჯდება უბრალოდ ჰორიზონტალურ
მდგომარეობაში.

ს = 170 მმ

არჩევანის
შესაძლებლობა

მართვის ღილაკებთან
100%-იანი თავსებადობა

სივრცის დაზოგვის
გადაწყვეტა

ზედა მხრიდან მართვა
ელეგანტურად აგვარებს
პრობლემას დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემებით
ინსტალაციის დაბალი სიმაღლით,
როდესაც უნიტაზის სახურავს ღია
მდგომარეობაში შეუძლია დაფაროს
მართვის ღილაკი. მოდელები
AM118 და AM119 ხელმისაწვდომია
ორ სამონტაჟო სიმაღლეზე - 850 ან
1000 მმ. ჩვენ გთავაზობთ კედელში
ჩაშენების ვარიანტს AM119 და
თაბაშირ-მუღაოში მშრალ მონტაჟს
AM118.

დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემები მართვით
ზემოდან ან წინიდან სრულად
შეესაბამება ALCA-ს ყველა
მართვის ღილაკს. ორმაგი
ჩარეცხვის სისტემა საშუალებას
გაძლევთ ინდივიდუალურად
დაარეგულიროთ წყლის მოცულობა
მცირე და დიდი ზომის ჩარეცხვის
დროს, მათ შორის ECOLOGY
ვარიანტის ჩათვლით, ეკონომიური
ჩარეცხვისთვის 2/4 ლ.
თქვენ უფრო მეტად
დააფასებთ თხელი პროფილის
ჰორიზონტალურად განთავსებულ
მართვის ღილაკებს FLAT ან THIN.

წყლის გვერდითა კავშირის და
ახალი ფორმის ავზის წყალობით,
ჩვენმა კონსტრუქტორებმა შეძლეს
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემის
მონტაჟის მინიმალური სიღრმის
მიღება 170 მმ. წყლის ხაზთან
დაკავშირება რაიმე დამატებითი
სამშენებლო სამუშაოების გარეშე.
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები
ხის სახლებ ისთვის

გარემოსთან
ჰარმონია
15

წლიანი გარანტია

ხის სახლებისთვის
დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემების
ვარიანტები
AM101/1120W + M570
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა
მშრალი მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის) თეთრი მართვის ღილაკით

34

AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul
სმ. გვ. 41

სპეციალურად
შექმნილი ხის
სახლებისთვის

უსაფრთხო წყლის
კავშირი
ავზის შიგნით კუთხის ვენტილის
კავშირი უზრუნველყოფს ხის
კონსტრუქციის სახლებში წყლის
გაჟონვისგან მაღალი დონის
დაცვას.

მოსახერხებელი
მონტაჟი ხის
კონსტრუქციაში
ახალი კონსტრუქციული
გადაწყვეტილება იძლევა ავზის
წინ გადმოხრის საშუალებას.
ჩარჩოში არსებული ხვრელების
გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ
მარტივად გაამყაროთ დაფარული
ჩასაშენებელი სისტემა ხის
კონსტრუქციაში.
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები SLI M

სივრცის
დ აზ ო გ ვ ა
15

წლიანი გარანტია

დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემების
ვარიანტები
SLIM
AM1101 / 1200 SÁDROMODUL SLIM
კედელზე სამონტაჟო სისტემა მშრალი მონტაჟისთვის
(თაბაშირ მუყაოში) FLAT FUN ღილაკით წითელი
ოქროსფერი გლუვი

36

AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim
იხ. გვ. 41

SL

IM

სრულყოფილი
გადაწყვეტა,
მონტაჟის
შემცირებული
სიღრმე
გამოიყენება ყველა
სანტიმეტრით
ALCA SLIM ინსტალაციის სისტემები
სპეციალური გამოსავალია მცირე ზომის
ადგილებისთვის, სადაც დაზოგილია
თითოეული სანტიმეტრი. განკუთვნილია
150 მმ-ზე ნაკლები სისქის კედლებისა
და პატარა სააბაზანო ოთახებში
მონტაჟისთვის.
ს = 83 მმ

თხელი

სრულყოფილი ჩარჩო
მარტივი მონტაჟისთვის

ს = 125 მმ

სტანდარტული

სადინარის ახალი
ეკონომიური მუხლი
SLIM სამონტაჟო
სისტემებისთვის

SLIM ინსტალაციის სისტემის
ჩარჩო მთლიანად დაიხვეწა.
ამ მომენტში იგი შეიცავს
მუხრუჭებს სამონტაჟო
ფეხებისთვის, რომლებიც
ემსახურება საჭირო სიმაღლის
სწრაფად კორექტირებას.
ამ ახალი ჩარჩოს სიგანე,
სადრენაჟო მუხლის ჩათვლით,
მხოლოდ 95 მმ-ია, ხოლო
სტანდარტულ სისტემას აქვს
125 მმ.
სიახლე

SLIM სისტემები არის
სრულყოფილი სამონტაჟო
სისტემები. სივრცის დაზოგვა
მიიღწევა ახალი სადრენაჟო
მუხლის წყალობით,
რაც გარანტიას იძლევა
მაქსიმალურად დაბალ
სიმაღლეზე.
ამავდროულად, ახალი დიზაინის
გადაწყვეტა საშუალებას
მოგცემთ უფრო სწრაფად
დააკავშიროთ სისტემა
წყალსადინართან.

სიახლე
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ONLINE KONFIGURÁTOR

www.alcaplast.cz/jak-vybrat

შეზღუდული შესაძლებლობებ ის მქ ონე პი რ თათვის
განკუთვნი ლი, სხვადასხვა სიმაღლეზე რეგული რებად ი
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა

ბარიერის
გარეშე
15

წლიანი გარანტია

AM101/1500L Medic Assistant
+ WC Alca MEDIC
დაფარული ჩასაშენებელი სისტემა
მშრალი მონტაჟისთვის, სიმაღლის
რეგულირებით - შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთათვის

38

შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის
განკუთვნილი
დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემების
ვარიანტები
AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant
სმ. გვ. 41

სპეციალური
უბარიერო
გადაწყვეტა
აუმჯობესებს
ცხოვრების ხარისხს
მომავალლისთვის
უსაფრთხო
გადაწყვეტილება
300 მმ

ცხოვრებაში არსებობს
სხვადასხვა პერიოდი, როდესაც
სხვების ფიზიკური დახმარება
გვესაჭიროება, იქნება ეს უბედური
შემთხვევის, ოპერაციის შემდეგ თუ
სიბერეში. Medic Assistant გაძლევთ
საშუალებას შეუფერხებლად
შეცვალოთ უნიტაზის სიმაღლე 30
სმ-მდე, ტუალეტში მაქსიმალური
დამოუკიდებლობისა და
კომფორტისთვის. წყლის
დაზოგვასთან ერთად
მოსახერხებელი ორმაგი
ჩარეცხვა უშუალოდ სახელურშია
ინტეგრირებული, რომელიც ასევე
დაუყოვნებლივი დახმარებისთვის
მოიცავს უსაფრთხოების
სიგნალიზაციას.

უბარიერო პროგრამის
ფართო ასორტიმენტი
უბარიერო პროგრამა ასევე
მოიცავს უამრავ სხვა პროდუქტს
(შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის განკუთვნილი
დაფარული ჩასაშენებელი
სისტემები, სამონტაჟო ჩარჩოები,
კედელში ჩასამონტაჟებელი
უბარიერო სანიაღვრე სისტემები
და სხვ.).
უფრო ვრცლად

www.alcaplast.ge/ka/
barrier-free-program
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დაფარული ჩასაშენებელი სისტემები A LCA
მთავარი
ს=

მ
125

მ

AM112 Basicmodul
ავზი, კედელში ჩასაშებელი

–
125
ს=

ს=

მ

ს=

AM100/1000 Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, კედელში
ჩასაშენებელი

25 0

AM101/1000 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

ECOLOGY

მ
125

ს=

მ
125

მმ

25 0

AM101/850 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

AM100/1000E Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა ECOLOGY, კედელში
ჩასაშენებელი

ს=

მ

ს=

AM100/850 Alcamodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, კედელში
ჩასაშენებელი

–
125
ს=

მ

მ
125

მმ

მ

7მ
–17
125
=
ს

–
125
ს=

AM115/1000E Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა ECOLOGY, კედელში
ჩასაშენებელი

მ

–
125
ს=

AM115/1000 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, კედელში
ჩასაშენებელი

AM102/1120 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (სააბაზანოს
რეკონსტრუქციისთვის)

მ
125

მ
125

AM101/1120E Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა ECOLOGY, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

მ

7მ
–17
125
=
ს

მმ
ს=

7მ
–17
125

AM102/1120E Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა ECOLOGY, მშრალი
მონტაჟისთვის (სააბაზანოს
რეკონსტრუქციისთვის)

მ

7მ
–17
125
=
ს

მ
125

AM115/1000V Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, ვენტილაციით,
კედელში ჩასამონტაჟებელი

მ
ს

5–
= 12

AM101/1120V Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის, ვენტილაციით
(თაბაშირ-მუყაოსთვის)

25 0

მმ
ს

77 მ
5 –1
= 12

AM102/1120V Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა,
ვენტილაციით, მშრალი
მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს
რეკონსტრუქციისთვის)

მ
ს=

–
125

25 0

AM101/1120F Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

მ

P128
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემის ვენტილატორი
ჰაერის გასუფთავებისთვის

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების ALCA მახასიათებლები
თავსებადია
ყველა მართვის
ღილაკთან ALCA

გარანტია 15 წელი

მარტივი
და სწრაფი
ინსტალაცია

სიმძიმის ატანის
მოცულობა 400 კგ

სისტემაში შესაძლებელია
წყლის ჩარეცხვის
რეგულირება 2-დან 9
ლიტრამდე

ს = სამონტაჟო სიღრმე
40

მ

AM102/850 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს
რეკონსტრუქციისთვის)

ვენტილაციის შესაძლებლობით
ს=

მმ

AM101/1120 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

AM102/1000 Jádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის, (სააბაზანოს
რეკონსტრუქციისთვის)

25 0

25 0

მმ

ონლაინ კონფიგურატორი

www.alcaplast.ge/en/selection-guide

ზემოდან მართვით
ს=

მ
170

მ

ს=

AM119/1000 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, კედელში
ჩასაშენებელი, ზემოთ ან წინ
რეგულირებადი

მ
170

მ

AM119/850 Renovmodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, კედელში
ჩასაშენებელი, ზემოთ ან წინ
რეგულირებადი

მ
125

–
125
ს=

მ

WOOD

20 0

WOOD

AM112W Basicmodul
კედელში ჩასაშენებელი ავზი

25 0

მმ

AM118/1000 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის), ზემოთ ან წინ
რეგულირებადი

ხის სახლებისთვის
ს=

–
170
ს=

მმ

–
170
ს=

25 0

მმ

AM118/850 Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის), ზემოთ ან წინ
რეგულირებადი

–
125
ს=

20 0

მმ

WOOD

AM101/1120W Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

AM101/850W Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

SLIM

P169
უნიტაზის აბების ჩასადების
ნაკრები

ცალკე მდგარი
ს=

მ
83 მ

ს=

SLIM

მ
86 მ

SLIM

AM1112 Basicmodul Slim
ავზი, კედელში ჩასაშებელი

ს=

მ
83 მ

ს=

20 0

მმ

SLIM

AM1115/1000
Renovmodul Slim
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, კედელში
ჩასაშენებელი

AM1101/1200
Sádromodul Slim
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირმუყაოსთვის)

AM116/1120 Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (სხვადასხვა
სივრცისთვის)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
ს=

20 0

მმ

12
ს=

5 –2

00 მ

მ

300 მმ

AM116/1300H Solomodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა,
მშრალი მონტაჟისთვის (სხვადასხვა
სივრცისთვის), განკუთვნილი
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის

AM101/1300H Sádromodul
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა,
მშრალი მონტაჟისთვის, (თაბაშირმუყაოსთვის) - განკუთვნილი
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთათვის

A106/1120
ხელის სამაგრის სამონტაჟო
ჩარჩო

AM101/1500L
Medic Assistant
დაფარული ჩასარეცხი სისტემა, მშრალი
მონტაჟისთვის (თაბაშირ-მუყაოსთვის)
სიმაღლეებზე რეგულირებადი, განკუთვნილი
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირთათვის

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის განკუთვნილი პროგრამების მახასიათებლები
ძლიერი
კონსტრუქცია

დამხმარე
ხელსაწყოების
დაყენების
შესაძლებლობა

უბარიერო
გადაწყვეტა

მარტივად ხელმისაწვდომი
ჩარეცხვა

ს = სამონტაჟო სიღრმე
41

სამონტაჟ ო ჩარჩ ოებ ი
ნიჟარების და ონკანებისთვის

A104/1120
ნიჟარის სამონტაჟო
ჩარჩო

A104/1000
ნიჟარისთვის
განკუთვნილი
სამონტაჟო ჩარჩო

A104/850
ნიჟარისთვის
განკუთვნილი
სამონტაჟო ჩარჩო

A117B
ნიჟარის სამონტაჟო
ჩარჩო, თამაშირ-მუყაოში
დასამონტაჟებელი

A104A/1120
ნიჟარისა და
შემრევისთვის
განკუთვნილი
სამონტაჟო ჩარჩო

A104AVS/1120
ნიჟარის და შემრევის
სამონტაჟო ჩარჩო,
ინტეგრირებული
სიფონით

A104B/1120
შემრევის
სამონტაჟო ჩარჩო

A104PB/1120
დაფარული
შემრევის
სამონტაჟო ჩარჩო

A117PB
ნიჟარის დაფარული
სამონტაჟო ჩარჩო, თამაშირმუყაოში დასამონტაჟებელი

ბიდეების, პისუარების და სხვა მოწყობილობებისთვის

A105/1120
ბიდეს სამონტაჟო
ჩარჩო

A105/1000
ბიდეს მონტაჟისთვის
განკუთვნილი ჩარჩო

A105/850
ბიდეს მონტაჟისთვის
განკუთვნილი ჩარჩო

A105/450
ბიდეს მონტაჟისთვის
განკუთვნილი ჩარჩო

A106/1120
ხელის სამაგრის
სამონტაჟო ჩარჩო

A108/1300
ნიჟარის და
შემრევის
სამონტაჟო ჩარჩო

A108F/1100
ვიდუარის
და შემრევის
სამონტაჟო ჩარჩო,
ავზით, წყლის
გამშვები მუხლით
DN90/110

A108F/1500
ვიდუარის
სამონტაჟო ჩარჩო,
ავზით, წყლის
გამშვები მუხლით
DN90/110

A113/1120
დასაკიდი უნიტაზის
სამონტაჟო ჩარჩო,
კომპაქტი

სამონტაჟო ჩარჩოების მახასიათებლები
გარანტია 15 წელი
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მარტივი
და სწრაფი
ინსტალაცია

დატვირთვის
გამძლეობა 250 კგ

მონტაჟის
გადატიხვრისთვის
რეგულირებადი
სიმაღლე

A107/1120
პისუარის
სამონტაჟო ჩარჩო

A107S/1200
სენსორული პისუარისთვის
განკუთვნილი სამონტაჟო
ჩარჩო

A114/1120
დასაკიდი უნიტაზის
სამონტაჟო ჩარჩო

A114S/1200
დასაკიდი უნიტაზის
და სენსორული
მოწყობილობის
სამონტაჟო ჩარჩო

სენსო რული პრ ოგრამა
სენსორული მართვის ღილაკები

ჩარეცხვა დისტანციურად

M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემის მართვის ღილაკი
Antivandal-ი, მეტალი
(კავშირით ქსელთან)

M370S
M370S-SLIM
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემის სენსორული ღილაკი,
თეთრი (კავშირით ქსელთან)

M371S
M371S-SLIM
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემის სენსორული ღილაკი,
ქრომი პრიალა (კავშირით
ქსელთან)

M279SB Antivandal
სენსორული მართვის ღილაკი
Antivandal დაფარული
ჩასარეცხი სისტემისთვის,
მეტალი (კვების ბლოკთან
დამაკავშირებლით)

M370SB
სენსორული მართვის ღილაკი
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემისთვის, თეთრი

M371SB
დაფარული ჩასარეცხი
სისტემის მართვის ღილაკი,
ქრომი პრიალა (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

უნიტაზისთვის განკუთვნილი ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა

ASP3
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა, ქრომი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

ASP3-K
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა, მეტალი 12 ვ
(ქსელთან დამაკავშირებლით)

ASP3-B
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა, ქრომი 6 ვ (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

ASP3-KB
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა, მეტალი 6 ვ (კვების
ბლოკთან დამაკავშირებლით)

ASP3-KT
ავტომატური ჩარეცხვის
მოწყობილობა მექანიკური
ჩარეცხვის ფუნქციის
უნიტაზიზსთვის, მეტალი 12 ვ
(ქსელთან დამაკავშირებლით)
ASP3-KBT
ავტომატური ჩარეცხვის
მოწყობილობა მექანიკური
ჩარეცხვის ფუნქციის
უნიტაზიზსთვის, მეტალი
6 ვ (კვების ბლოკთან
დამაკავშირებლით)

MPO10
ჩარეცხვის პნევმატური
ღილაკი, მექანიკურად
მართვადი, თეთრი, კედელში
დასამონტაჟებელი

MPO11
ჩარეცხვის პნევმატური
ღილაკი, ხელით მართვადი,
ქრომი-პრიალა, კედელში
დასამონტაჟებელი

MPO12
ჩარეცხვის პნევმატური
ღილაკი, ფეხით მართვადი,
მეტალი, იატაკში
დასამონტაჟებელი

MPO13
ჩარეცხვის პნევმატური
ღილაკი, ფეხით მართვადი,
მეტალი, კედელში
დასამონტაჟებელი

სენსორული პროგრამა მოიცავს უნიტაზის
და პისუარისთვის უკანტაქტო გამოყენების
პროდუქტებს. პროგრამა გამოიყენება
ხალხმრავლობის ადგილებში და სრულად
აკმაყოფილებს ჰიგიენურ მოთხოვნებს ЕС.
სენსორები აღჭურვილია ჰიგიენური გადინების
რეგულირების უნარით, როდესაც ტუალეტი
ავტომატურად ირეცხება წყლით, ყოველი
შერჩეული რაოდენობის გადინების შემდეგ, ან
გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, საბოლოო
გადინების შემდეგ. სენსორული პროგრამა
შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც
დაკიდებული უნიტაზების, ასევე პისუარებისთვის.

ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობა პისუარისთვის

ASP4
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა პისუარისთვის,
ქრომი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

ASP4-K
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა პისუარისთვის,
მეტალი 12 ვ (ქსელთან
დამაკავშირებლით)

ASP4-B
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა პისუარისთვის,
ქრომი 6 ვ (კვების ბლოკთან
დამაკავშირებლით)

ASP4-KB
ავტომატური ჩარეცხვის
სისტემა პისუარისთვის,
მეტალი 6 ვ (კვების ბლოკთან
დამაკავშირებლით)

ASP4-KT
ავტომატური ჩარეცხვის
მოწყობილობა მექანიკური
ჩარეცხვის ფუნქციის
პისუარისთვის, მეტალი 12 ვ
(ქსელთან დამაკავშირებლით)

სენსორული პროგრამების მახასიათებლები
მარტივი
ინსტალაცია,
კავშირით
კომპიუტერთან
მინი-USB-ს
საშუალებით ან
ინტელექტუალური
სისტემის მართვით

პროგრამის
ხელმისაწვდომობა
ვებგვერდზე
www.alcaplast.ge

ჰიგიენური
ჩარეცხვის
მოწყობილობის
ფუნქცია

მაგნიტური
ჩამრთველი
მომსახურებისა და
წმენდისთვის

წყარო
ელექტროენერგიიდან ან
კვების ბლოკიდან

დიზაინის არჩევანი ქრომი ან მეტალი
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სიახლე

გვერდითი
შემვსები
მექანიზმები

ორჯერ სწრაფი, განსაკუთრებით ჩუმი.
გაზრდილი მდგრადობა მინარევებისაგან, გახანგრძლივებული ექსპლუატაციის ვადა.
საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი იმავე ფასად.
გახანგრძლივებული 6 წლიანი გარანტია.
ის შედის ALCA– ს ყველა სამონტაჟო სისტემაში.
ასევე შესაძლებელია ცალკე შეძენა, როგორც უნივერსალური შეფუთვა, ორი ტიპის
კავშირით, ყველა ტიპის ავზისთვის.

სიახლე

უნიტაზისთვის
განკუთვნილი
უფასო დოზატორი
ტაბლეტი

სტეთიკური ტუალეტის გამაგრილებელი.
ინსტალაციის სისტემა ახდენს ტუალეტისა და ავზის დეზინფექციას.
ის შედის ALCA- ს ყველა სრულყოფილი ინსტალაციის სისტემაში.
მარტივი მომსახურეობა გადმოსაწევი მართვის ღილაკის წყალობით
მიესადაგება ყველა სახის ტუალეტის თასის ჩანართებს.
შეიძლება გადაკეთდეს ძველი ტიპის ALCA ინსტალაციის სისტემებში, როგორც
აქსესუარი კოდით P169.

სიახლე

გადმოსაწევი
ღილაკები

იმისთვის, რომ ტაბლეტების დისპენსერი უფრო მარტივი იყოს, ჩვენ FLAT
ღილაკებს და ყველა THIN ღილაკებს დავამატეთ გადმოწევის სისტემა. ეს
სისტემა აადვილებს ღილაკის დემონტაჟს და ტაბლეტის პირდაპირ ჭურჭელში
ჩასმას.

სიახლე

დაფარული ჩასაშენებელი სისტემების მახასიათებლებ ი A LCA

კედლის სამაგრის
ნაკრები EASY
LOCK

ახალი დიზაინის გადაწყვეტა აადვილებს ჩარჩოს კედელზე
დამაგრებას ნახევარ დროში.
ექვსკუთხა გასაღების გამოყენებით ჩარჩოს წინა მხრიდან
იქმნება ოპტიმალური მდგომარეობის დამატებითი რეგულირების
შესაძლებლობა.

მართვის ღილაკები ALCA:
სრულად თავსებადია ALCA-ს ყველა დაფარულ ჩასაშენებელ სისტემასთან.

ღილაკების
თავსებადობა

ორმაგი ჩარეცხვა

44

ორმაგი ჩარეცხვა 3/6 ლ ჰიგიენური სარეზერვო საშუალებით:
წყლის მოცულობა ავზში: 9 ლ
მცირე ჩარეცხვა: 3 ლ
დიდი ჩარეცხვა: 6 ლ
ჰიგიენური რეზერვი: 3 ლ
უნიტაზის დიდი ჩარეცხვის შემდეგ, ავზში კიდევ წყლის სამლიტრიანი
რეზერვი რჩება, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი გადინებისთვის.

6–9 ლ 3 ლ

3ლ
6ლ
9ლ

ონლაინ კონფიგურატორი

www.alcaplast.ge/en/selection-guide

ეკოლოგიური
ჩარეცხვა

ნებისმიერი დაფარული ჩასაშენებლი სისტემა ALCA (გარდა
Slim სისტემებისა) მარტივად შეიძლება გარდაიქმნას
ვარიანტად ECOLOGY, უნიტაზის სწორი ტიპის შერჩევისა და
გადინების მექანიზმის A06E-ით ჩანაცვლების შედეგად. წყლის
ჩარეცხვის მოცულობა შეიძლება დარეგულირდეს 2-დან 6
ლიტრამდე.

ერთი
ფრაგმენტისგან
შემდგარი
პლასტმასის ავზი

გარანტირებული ჰერმეტულობა:
წყლის ავზი დამზადებულია ერთი ფრაგმენტისგან, რაც უზრუნველყოფს მის
აბსოლუტურ ჰერმეტულობას.
100%-იანი კონტროლი:
ყველა ავზის ჰერმეტულობა იტესტება ჰაერის წნევის ქვეშ.
ხარისხიანი მასალა:
პოლიეთილენი (PE) - უზრუნველყოფს მახასიათებლების სტაბილურობას და
გამოყენების ხანგრძლივობას.

სამონტაჟო
ფეხების
სამუხრუჭე
სისტემა

სამუხრუჭე სისტემა საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ჩარჩო
პროფილის საჭირო სიმაღლეზე, შემდეგ კი დაუჭიროთ
საბოლოო ფიქსაციის უზრუნველსაყოფად. ეს გამორიცხავს
მონტაჟისთვის სხვა ადამიანის დახმარების საჭიროებას, ასევე
ყოველივე ამაღლებს ინსტალაციის სიზუსტეს.

სათადარიგო
ნაწილები

25-წლიანი გარანტია ყველა სათადარიგო ნაწილზე.
სათადარიგო ნაწილების კატალოგი:
საიტიდან ჩამოტვირთვით: www.alcaplastcz.ge.
რეკომენდაცია:
Alcaplast-ის ინჟინრებთან სატელეფონო და ინტერნეტკონსულტაციის შესაძლებლობა .

უსაფრთხო და
მოსახერხებელი
წყლის კავშირი

ავზში წყლის ჩაკეტვა:
კუთხის სარქველი SCHELL (ერთადგილიანი).
კავშირი გადამყვან მილთან:
დამზადებული წარმოებაში, გარანტირებული ჰერმეტულობა.
Water supply pipe with o-ring.

უმაღლესი
სტანდარტების
აქსესუარები

ყველა აქსესუარები კომპლექტში:
თითოეული პროდუქტის შეფუთვის ნაწილია
ტუალეტის სამონტაჟო აქსესუარების ნაკრები,
მათ შორის წამყვანი მასალა და ყველა საჭირო
სამონტაჟო ელემენტი.
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ონლაინ კონფიგურატორი

www.alcaplast.ge/en/selection-guide

1998

კომპანიის შექმნა

ჩეხური 100 საუკეთესო

ჩეხური საოჯახო კომპანია დაარსდა 1998
წელს. იმ დროს ჩვენ მხოლოდ ორ პროდუქტს
ვაწარმოებდით - შემსვსებ და ჩასარეცხ
მექანიზმებს. ამჟამად, კომპანია ალკაპლასტის
პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი გახდა
ყველაზე გაყიდვადი თავის სფეროში, მსოფლიოს
მრავალ ქვეყანაში.

ზედიზედ მეოთხე წელია, Alcaplast-ი იცავს
თავის პოზიციას ასობით ყველაზე წარმატებულ
ჩეხურ კომპანიას შორის. 2020 წელს მან დაიკავა
შესანიშნავი 26-ე ადგილი.

ჩეხური პროდუქტი ჩეხი
ინჟინრებისგან

ALCA – პრემიუმ ბრენდი

ხარისხი, ტექნიკური გადაწყვეტილებები, ინოვაცია,
დიზაინი - ეს არის Alcaplast- ის პროდუქციის
ძირითადი მახასიათებლები. ჩეხი ინჟინრების
პროფესიონალიზმი და ოსტატობა ემყარება
ჩეხური ინდუსტრიის მრავალწლიან ტრადიციას,
რომელიც მთელ მსოფლიოში იყო ცნობილი მისი
თანამედროვე და საიმედო პროდუქტებით.
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პრემიუმ ბრენდი ALCA არის მაღალი სამომხმარებლო
ღირებულების მქონე პროდუქტი, რომელიც
იდეალურად შემუშავებულია კონსტრუქციისა
და დიზაინის თვალსაზრისით. Alcaplast-ი არის
სანიტარული ტექნოლოგიის სფეროში ახალი
ტენდენციების შემქმნელი. ჩვენმა თანამშრომლობამ
ჩეხეთის წამყვან დიზაინერებთან ახალი საწარმოო
ხაზების შექმნისას არაერთი პრესტიჟული ჯილდო
მოგვიტანა.

ლიდერი ევროპაში

წლის მეწარმის ჯილდო

ათი წლის წინ, Alcaplast- მა დაიწყო პირველი
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპების წარმოება.
პირველი კლასის დამუშავების, ხარისხიანი
მასალების და მაღალი ნაკადის სიჩქარის 60 ლ/წ
წყალობით, ჩვენ ამჟამად ბაზრის ლიდერები
ვართ მთელ ევროპაში. მომხმარებლები აფასებენ
დახვეწილ დეტალებს, მოხმარების ხანგრძლივ
ვადას და მაღალ საიმედოობას.

მარტივი არ არის გაუძლო ამხელა კონკურენციას.
საბოლოო ჯამში, კონკურსში, რომელშიც ასზე მეტი
მეწარმე მონაწილეობდა, ალკაპლასტის ბრენდის
დამფუძნებლებმა პირველი ადგილი დაიკავეს.
"ჩვენ ვგრძნობთ სიამაყეს, თავმდაბალობას
და ვაფასებთ ამ ჯილდოს. ჩვენ საოცარი და
ინსპირაციული ადამიანების მშვენიერ კომპანიაში
ვიყავით. სასარგებლოა, რომ არსებობს კონკურენცია,
რომელიც ყველა ქვეყანას აქვს იგივე კრიტერიუმებით
და ზრუნავს ჩვენი ისტორიების ხილვადობაზე, რაც
მოტივაციას აძლევეს მომავალ ბიზნესმენებს.”
Radka Prokopová და František Fabičovic
მეუღლეები და კომპანია Alcaplast- ის
დამფუძნებლები

ალკაპლასტი აკადემია
2009 წელს საზეიმოდ გავხსენით ალკაპლასტის აკადემია.
ჩვენ დავაფუძნეთ სასწავლო ცენტრი, რომლის მიზანია
Alcaplast– ის მომხმარებელთა ტრენინგის მხარდაჭერა
ჩვენი პროდუქციის საშუალებით პრეზენტაციისა და
პირდაპირი პროფესიული ტრენინგის საფუძველზე.
ამჟამად, სხვა საკითხებთან ერთად, ჩვენ სწავლებებს
ვატარებთ ინტერნეტით და ვატარებთ ტრენინგებს
ჩვენს მომხმარებლებთან ჩეხეთის რესპუბლიკაში
და საზღვარგარეთ ჩვენი საპრეზენტაციო მანქანის
გამოყენებით. ყოველწლიურად ვატრენინგებთ 3000 –
ზე მეტ პროფესიონალს, რომლებიც უზრუნველყოფენ
კვალიფიციური ინსტალაციისა და ტექნიკური
მხარდაჭერის ბაზარს.

ტრადიციულად
ხარისხიანი.
ელეგანტურობითა
Alcaplast საერთაშორისო

და ინოვაციით.

ფილიალები:
 სლოვაკეთი  უნგრეთი  პოლონეთი
 რუმინეთი  რუსეთი  უკრაინა  ბელორუსია
 საქართველო  სერბეთი  ბალტიის ქვეყნები
 ბულგარეთი

ამ მეთოდით

ჩვენ ვამუშავებთ ჩვენს პროდუქტებს, რათა
გაამარტივონ ცხოვრება სხვადასხვა ქვეყანაში.
მათი მრავალფეროვნებისა და საერთაშორისო
მკაცრ სტანდარტებთან შესაბამისობის
გათვალისწინებით, ეს პრობლემა არ არის.
ALCAPLAST- ის სადისტრიბუციო საწყობები და
ბიზნეს გუნდები ჩეხეთის გარეთ მყოფ ქვეყნებში
უკეთეს კომუნიკაციასა და მომსახურებას
უზრუნველყოფენ ჩვენი მომხმარებლებისთვის.

სამუშაოს

ვუდგებით ჩვენს
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დაფარული
ჩასაშენებელი
სისტემები

ჩეხეთის რესპუბლიკა
Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

საქართველო
Alca Plast GE LLC
Mikheil Asatiani St. 10, 0177 Tbilisi, Georgia
tel.: +995 591 223 302
e-mail: alcaplast@alcaplast.ge
www.alcaplast.ge

Alcaplast-ის სპეციალისტების გუნდი ყოველთვის
მზად არის, დახმარება გაუწიოს კლიენტებს
პროექტირებაში, მონტაჟში და ჩვენს პროდუქტებზე
საპროექტო ფასების განსაზღვრაში!
ჩეხური პროდუქტი
ISO 9001:2015
გამოცემა 1/2021 GEO, © Alca plast, s. r. o.
ზომების და კონსტრუქციის ცვლილება დაცულია.
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