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I N D I V I D U A L

W KAŻDYM DETALU  TWÓJ

Każdy z nas jest wyjątkowy. Osobowość, gust, zainteresowania, 

temperament. To wszystko nas defi niuje. Zasługujemy na życie 

w środowisku, które odzwierciedla naszą indywidualność. 

W każdym szczególe. Nasze produkty PVD pozwalają na 

zestawienie całego programu w celu dopasowania baterii 

i innych produktów innych producentów.

INDYWIDUALNE przyciski sterujące
Przyciski sterujące ze stali nierdzewnej matowe, 

szczotkowane z wykończeniem PVD
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Jesteśmy w czasie, kiedy na nasze 

życie silnie wpływa nowy wirus. 
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z jego rozprzestrzenianiem się, dlatego 

wprowadzamy szereg innowacji, które 

zapobiegają rozprzestrzenianiu się 

wirusów i bakterii, a tym samym chronią 

Twoje zdrowie.

24–25

6–9

Innowacje podtynkowych systemów 

instalacyjnych

Systemy podtynkowe ALCA nigdy nie były lepsze! Innowacje 

z 2021 roku dodatkowo upraszczają instalację, zapewniają 

cichszą pracę i wyższą higienę.

Program INDIVIDUAL

Produkty INDIVIDUAL łączą 

atrakcyjną kolorystykę z niezwykle 

trwałymi powierzchniami. Odkryj 

technologię powłok PVD i dostosuj 

wnętrze do swojej osobowości.
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Oszczędność wody i świeżego 

powietrza

Skuteczne i dyskretne systemy montażu 

podtynkowego ALCA z myślą o Tobie. Podczas 

gdy EKOLOGIA gwarantuje zmniejszenie 

zużycia wody, mocny wentylator zmieni Twój 

komfort osobisty.

Konfi gurator online

Na naszej stronie internetowej znajdziesz 

konfi gurator systemów podtynkowych, 

który znacznie ułatwi orientację 

w szerokim portfolio produktów ALCA. 

Wybierając pozycje w konfi guratorze 

zgodnie z własnymi upodobaniami, jesteś 

w stanie szybko znaleźć odwodnienie 

podłogowe, odpowiednie do swojej 

łazienki.

32–37
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Unikalna technologia PVD

Luksusowa powierzchnia produktów najwyższej jakości powstaje 

poprzez nałożenie specjalnego materiału w bardzo cienkiej 

warstwie, która stapia się z podłożem na poziomie atomowym. 

Wykonane z najwyższej jakości materiałów

Efektem jest zwiększona trwałość, długowieczność i elegancki 

wygląd produktu. W super błyszczącym wzornictwie, albo 

w wersji szczotkowanej z bardziej wyrazistą fakturą. Oba warianty 

dostępne są w czterech kolorach.

I N D I V I D U A L

POŁYSK  SZCZOTKOWANY MAT

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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AM115/1000

+ FUN-G-P
System montażu podtynkowego 

do zabudowy ciężkiej z FLAT FUN 

GOLD-połysk przyciskiem

PR O G R A M

I N D I V I D U A L
Idealna harmonia

Może uda nam się dopasować do 

Twojego indywidualnego gustu 

w czarujacym różowo-złotym kolorze 

A może wolisz olśniewające złoto? 

Być może nowoczesny gun metal 

najbardziej pasuje do Twojej natury. 

Cokolwiek wybierzesz, możesz 

polegać na doskonałej trwałości 

koloru i odporności na zarysowania.

Pasuje idealnie

Wybraliśmy najbardziej pożądane 

odcienie i perfekcyjnie dostroiliśmy 

kolorystykę wszystkich produktów 

INDIVIDUAL. Nie musisz więc się 

martwić, że Twój przycisk sterujący, 

syfony, klik-klak lub zawór kątowy nie 

będą pasować do Ciebie i do Twoich 

baterii.

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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G-B

Zapytaj swojego architekta lub 

pracownię łazienkową o próbkę 

koloru.

A400RGP
 Półsyfon umywalkowy DN32 DESIGN, RED 

GOLD-połysk 

A392RGP
 Spust umywalki CLIK/CLAK 5/4" metalowy 

z przelewem, duży korek, RED GOLD-połysk 

A55KRGP
 Syfon wannowy, korek automatyczny, RED 

GOLD-połysk 

ARV001RGP
 Zawór kątowy z fi ltrem 1/2"×3/8", RED 

GOLD-połysk 

FUNRGP
 Przycisk sterujący do systemów 

podtynkowych, RED GOLD-połysk 



PR Z YCIS K I  S T E R UJĄCE FL AT

STRIPE

 Alunox-mat/połysk 

FUN

 Alunox-mat 

STING

 Alunox-mat/połysk 

AIR

 Alunox-mat 

TURN

Alunox-mat

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 5 mm
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L E G E N D A R N Y 

D E S I G N 

N O W O Ś C I

Aktualizacja przycisku sterującego TURN

Ikona projektu może wydawać się nietykalna. Ale wierzymy, że znaleźliśmy sposób, aby 

uczynić go jeszcze bardziej funkcjonalnym i eleganckim.

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac



FUNWHITE

 Stal nierdzewna-biały połysk 

FUNBLACK

 Stal nierdzewna-czarny mat 

FUNANTIC

 Mosiądz antyczny 

FUN / FUNINOX

 Stal nierdzewna-półmat 

5 mm

FLAT FUN

DO KAŻDEGO 

WNĘTRZA

FUNBRASS

 Mosiądz 

FUNRGP

 RED GOLD-połysk 

 N 

1111

 N 

Przycisk FLAT ALUNOX 

z podświetleniem

Przedstawiamy przycisk 

AIR LIGHT, który w połączeniu 

z podświetleniem daje przyjemnie 

stonowane oświetlenie, podkreśla 

designerskie rozwiązania dla twojej 

łazienki.

Dostępne kolory: niebieski, 

czerwony, zielony, biały i rainbow

Mechanizm uchylny

Dodaliśmy mechanizm uchylny 

do ramy wybranych przycisków 

sterujących FLAT, ułatwiający 

zdejmowanie przycisku.  

W połączeniu z dozownikiem 

tabletek umieszczonym w każdym 

module toalety tworzy system 

jeszcze większej higieny Twojej 

toalety.

Anti-fi ngerprint

Powierzchnia przycisków 

wyposażona jest w specjalną 

warstwę ochronną, która nie 

pozostawia odcisków palców. Oprócz 

funkcji estetycznej zabieg ten ma też 

inne zalety. Przyciski nie muszą być 

czyszczone tak często, co znacznie 

wydłuża ich żywotność.
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PR Z YCIS K I  S T E R UJĄCE FL AT

AM100/1000 + przycisk FUN-BRASS 
Podtynkowy system instalacyjny 

do zabudowy ciężkiej z przyciskiem FUN-BRASS

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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TURN

 Alunox-mat 

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 5 mm

5 mm

5 mm

FUNBRASS

 Mosiądz 

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 5 mm

PONADCZASOWE 

WZORNICTWO, 

NAJLEPSZE 

MATERIAŁY 

I BEZAWARYJNE 

DZIAŁANIE, TO LINIA 

PRZYCISKÓW FLAT

Przycisk FUN-BRASS

Przycisk FUN-BRASS z mosiężnym 

wykończeniem ma grubość tylko 

5 mm, wystaje minimalnie ponad 

okładzinę. Elegancki wygląd 

i ciekawe wzornictwo kolorów 

doskonale wpisze się w ogólną 

koncepcję nowoczesnej toalety. 

Przycisk ma specjalną ochronę 

Anti-fi ngerprint, przeciw odciskom 

palców.

Po prostu kombatybilny

Uważamy, że doskonałe rzeczy nie 

muszą być skomplikowane. Dlatego 

opracowaliśmy nasze przyciski 

sterujące tak, by była możliwość 

łączenia ich ze wszystkimi systemami 

instalacyjnymi ALCA. Możesz 

wybrać dowolny styl przycisku, 

nie musisz się niczym ograniczać. 

Ponadto, montaż jest bardzo łatwy 

i szybki. Bezproblemowa i łatwa 

jest również wymiana w starszych 

zainstalowanych systemach.

Szklane przyciski 

sterujące STRIPE

W kolorze białym lub czarnym, dzięki 

delikatnemu wyglądowi wtapiają 

się w wystrój każdej nowoczesnej 

łazienki. Nacisk na szczegóły 

konstrukcyjne i prosty kształt 

sprawia, że   wyróżnia się ekskluzywny 

szklany materiał.
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NIGHT LIGHT3

 Szkło-czarny 

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 7 mm

PR Z YCIS K I  S T E R UJĄCE FL AT

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  N A

W Y C I Ą G N I Ę C I E

R Ę K I

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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7 mm

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

 Szkło-czarny 

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

 Szkło-czarny 

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

 Szkło-czarny 

Wymiary zewnętrzne: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT, innowacyjne 

bezdotykowe przyciski 

Reagują tylko na zbliżenie dłoni, bez 

bezpośredniego kontaktu.

Za projekt i funkcjonalność został 

wysoko oceniony na IF Design.

Barbora Škorpilová

Architekt i Projektant, twórca wzornictwa przycisków 

sterujących FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT oraz przycisków 

M370–M378, dla fi rmy Alcaplast, jest obecnie związana ze 

studiem MIMOLIMIT s. r. o., które założyła w 2001 roku.

INNOWACYJNE 

BEZDOTYKOWE 

PRZYCISKI 

NIGHT LIGHT 

Doskonała elastyczność

Podświetlane przyciski Night Light 

wyróżniają się wieloma regulowanymi 

parametrami. Wybierz kolor zgodnie 

z bieżącym nastrojem i ustaw inne funkcje 

przycisków sterujących zgodnie z własnymi 

preferencjami.
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PR Z YCIS K I  S T E R UJĄCE T H I N

C I E N K A 

E L E G A N C J A

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

AM1101/1200 + M578
Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 

z czarnym przyciskiem THIN 



5 mm

17

H = 83 mm

SLIM

modul

M775

Biały-połysk/złoty-połysk

Wymiary zewnętrzne:

247 × 165 × 5 mm

M572

Chrom-mat

Wymiary zewnętrzne:

247 × 165 × 5 mm

M576

Biały-mat

Wymiary zewnętrzne: 

247 × 165 × 5 mm

POŁYSK CZY MAT?

Gładka jak satyna

Tworząc nowe białe przyciski 

inspirowaliśmy się satynowymi 

tkaninami i ich miękkością. By 

produkt w rzeczywistości był bardzo 

przyjemny dla wzroku i dotyku.

Przeciwbakteryjna 

powłoka

Obróbka powierzchni czarnych 

i białych matowych przycisków THIN 

zawiera teraz nanocząsteczki srebra, 

które zapobiegają rozprzestrzenianiu 

się niepożądanych mikroorganizmów.

Mechanizm uchylny

Dodaliśmy mechanizm 

przechylania do ramy przycisków 

sterujących THIN, aby ułatwić 

zdejmowanie przycisku. 

W połączeniu z dozownikiem 

tabletek znajdującym się 

w każdym module tworzy 

system jeszcze większej higieny 

Twojej toalety.

Tylko 5 mm

Przedstawiamy nowe przyciski THIN, 

które dzięki płaskiemu profi lowi 

wystają zaledwie pięć milimetrów 

nad okładzinę. Gwarantują idealne 

i dyskretne połączenie z resztą 

wystroju toalety lub łazienki. 

W połączeniu z modułami WC 

SLIM nie zajmują dodatkowych 

centymetrów przestrzeni toalety. 

6 wariantów 

kolorystycznych

Dostępne są w trzech wzorach 

i sześciu wykończeniach - biały 

połysk, biały-mat, chrom-połysk, 

chrom-mat, czarny-mat i złoty 

połysk. Z pewnością uzyskasz 

czyste linie i precyzyjne wykonanie 

w połączeniu z prawie bezgłośną 

pracą.
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PR Z YCIS K I  S T E R UJĄCE ALC A

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

Antybakteryjna warstwa 

eliminuje niepożądane 

mikroorganizmy

Opracowaliśmy szeroką gamę 

produktów, których powierzchnia 

pokryta jest folią gwarantującą idealnie 

czyste środowisko. 

Nanocząsteczki srebra zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się niepożądanych 

mikroorganizmów. W połączeniu 

z antybakteryjnymi deskami można 

stworzyć środowisko, które nie pozwala 

na rozwój bakterii.

C H R O N I M Y 

T W O J E 

Z D R O W I E

 M776 
 Biały-mat/chrom-polysk 

 M676
 Biały-mat 

 M778 
 Czarny-mat/chrom-połysk 

 M678 
 Czarny-mat 

 M576 
 Biały-mat 

 M578 
 Czarny-mat 

 M278
 Czarny-mat 

FUNBLACK
 Stal nierdzewna-czarny mat 
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Dozownik tabletek toaletowych do 

dokładnej higieny muszli klozetowej

Higiena jest ostatnio absolutnie podstawowym 

tematem naszej fi rmy. Wszyscy powinniśmy starać się 

żyć odpowiedzialnie i chronić siebie i naszych bliskich. 

Dlatego zdecydowaliśmy, że każdy zakupiony u nas 

innowacyjny moduł ALCA będzie zawierał również 

darmowy dozownik tabletek toaletowych.

Rozwiązanie jest przeznaczone do wszystkich typów 

tabletek toaletowych i można je również wkładać do 

już wbudowanych modułów toaletowych. Dzięki 

mechanizmowi składania przycisku tabletki są 

również bardzo łatwe do uzupełnienia. Przyjemna 

świeżość to bonus, na który każdy zasługuje i nie 

powinien być dla kogoś tylko za dodatkową opłatą.

Bezdotykowe spłukiwanie przeciwko 

rozprzestrzenianiu się wirusów 

i bakterii

Co zagwarantuje 100% bezpieczeństwo przed 

przenoszeniem bakterii? Sterowanie bezdotykowe. 

Dlatego stale produkujemy i ulepszamy ten asortyment 

naszych produktów. Jednym eleganckim gestem 

rozwiązujesz wszystko, a Twoje ciało nie dopuszcza do 

kontaktu z bakteriami.

MECHANIZM ODCHYLANIA 

PRZYCISKU UŁATWIAJĄCY 

WKŁADANIE TABLETEK

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

 Szkło-czarny 

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

 Szkło-czarny 

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

 Szkło-czarny 
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 M70   Biały-połysk 

 M270   Biały-połysk 

 M370   Biały-połysk 

 M71   Chrom-połysk 

 M271   Chrom-połysk 

 M371   Chrom-połysk 

 M72   Chrom-mat 

 M272   Chrom-mat 

 M372   Chrom-mat 

 M73   Chrom-połysk/mat 

 M278   Czarny-mat 

 M378   Czarny-połysk 

 M75   Złoty-połysk 

 M275   Złoty-połysk 

 M375   Złoty-połysk 

 M1710   Biały-połysk 

 M1721   Chrom-połysk 

 M1741   Chrom-połysk  M1710-8   Biały-mat/czarny-

połysk 

 M1720-1   Biały-połysk/chrom-

połysk 

 M1713   Chrom-połysk/mat 

 M1722   Chrom-mat  M1728-2   Czarny-połysk/

chrom-mat 

 M1718   Czarny-połysk 

 M1725   Złoty-połysk 

 PODSTAWOWY 

 M671   Chrom-połysk *

 M571   Chrom-połysk *

 M771  Chrom-połysk/chrom-

mat *

 M672   Chrom-mat *

 M572   Chrom-mat *

 M772  Chrom-mat/chrom-

połysk *

 M578   Czarny-mat *

 M678  Czarny-mat *

 M778  Czarny-mat/chrom-

połysk *

 M575   Złoty-połysk *

 M675  Złoty-połysk *

 M775  Biały-połysk/złoty-

połysk *

   THIN   GRUBOŚĆ 5 MM 

 M770   Biały-połysk/chrom-

połysk *

 M670   Biały-połysk *

 M570   Biały-połysk *

 M676   Biały-mat *

 M576   Biały-mat *

 M776   Biały-mat/chrom-

polysk *
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* przycisk 

klapki

Rozmiary wszystkich 

przycisków

16
5

 m
m

247 mm

INDIVIDUAL

 TURN   Alunox-mat *  STING   Alunox-mat/połysk  FUN   Alunox-mat *  STRIPE   Alunox-mat/połysk  AIR   Alunox-mat *

 FUN-WHITE   Stal nierdzewna-

biały połysk *

 STRIPE-WHITE   Stal 

nierdzewna-biały połysk 

 STRIPE-BLACK   Stal 

nierdzewna-czarny połysk 

 STRIPE-GL1200   Szkło-biały  STRIPE-GL1204   Szkło-czarny 

 AIR LIGHT   Alunox-mat 

FLAT COLOUR  KOLOR WYSOKI POŁYSK  FLAT GLASS  SZKŁO 

AIR LIGHT  ALUMINIUM Z PODŚWIETLENIEM FLAT

 FUN-ANTIC   Mosiądz 

antyczny *

FLAT ALUNOX  ALUMINIUM 

 NIGHT LIGHT-1  

 Szkło-czarny 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM  

 Szkło-czarny 

 NIGHT LIGHT-2  

 Szkło-czarny 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM  

 Szkło-czarny 

 NIGHT LIGHT-3  

 Szkło-czarny 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Szkło-czarny 

FLAT INOX  STAL NIERDZEWNA 

 TURN-INOX   Stal 

nierdzewna-półmat *

 STING-INOX   Stal 

nierdzewna-półmat/połysk 

 FUN-INOX   Stal nierdzewna-

półmat *

 STRIPE-INOX   Stal 

nierdzewna-półmat/połysk 

 AIR-INOX   Stal nierdzewna-

półmat *

 N 

 FUN-RG-P   Red gold-połysk *  FUN-N-P  Nickel-połysk *  FUN-GM-P  Gun metal-

połysk *

 FUN-BRASS   Mosiądz *  FUN-BLACK   Stal 

nierdzewna-czarny mat *
 N 

 FUN-RG-B   Red gold-mat 

szczotkowany *

 FUN-N-B   Nickel-mat 

szczotkowany *

 FUN-GM-B   Gun metal-mat 

szczotkowany *

 N 

 N 

 FUN-G-P  Gold-połysk *

 FUN-G-B   Gold-mat 

szczotkowany *

 BEZDOTYKOWE   SZKŁO 
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P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E

 LAT GWARANCJI 

15

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

AM1115/1000 + FUN-G-P
System montażu podtynkowego do zabudowy ciężkiej 

z FLAT FUN GOLD-połysk przyciskiem

N O W A 

G E N E R A C J A
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 N 

UFAMY NASZYM 

PRODUKTOM, 

ZAPEWNIAMY 

PRZEDŁUŻONĄ 

GWARANCJĘ 

DO 15 LAT

Podstawowe systemy

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 

na rynku systemów podtynkowych 

nasze moduły radzą sobie z każdą 

przestrzenią.

Systemy ECOLOGY

Z każdym rokiem woda staje się cennym 

towarem i wkrótce będzie jedną 

z najbardziej wartościowych pozycji na 

świecie. Firma Alcaplast oferuje wydajne 

systemy z serii ECOLOGY, co pozwala 

na zaoszczędzenie 33% wody przy 

każdym spłukaniu. Daje to oszczędności 

naszego portfela i naszej planety. Seria 

ta oznaczona jest literą „E” w nazwie 

modelu.

Systemy z wentylacją

W przypadku niedostatecznej 

wentylacji naturalnej w toalecie, 

proponujemy rozwiązania 

z wymuszonym ciągiem powietrza. 

Problem ten rozwiązują modele 

podtynkowych systemów 

instalacyjnych ALCA oznaczone 

w kodzie literą „V“.

Systemy z górną lub 

przednią instalacją 

Elastyczne rozwiązanie, pozwala 

umieścić przycisk sterujący 

na zbiorniku w pozycji horyzontalnej. 

Stosowany szczególnie na poddaszu 

lub gdy toaleta jest umieszczona 

pod parapetem.

Systemy WOOD do 

budynków drewnianych

Specjalne rozwiązanie dla drewnianych 

budynków lub mobilnych jednostek 

mieszkalnych charakteryzuje się 

zwiększoną ochroną przed wyciekiem 

wody do drewnianej konstrukcji 

domu. Nowa konstrukcja umożliwia 

przechylenie zbiornika do przodu. Za 

pomocą otworów w ramie, system 

instalacyjny można łatwo przymocować 

do konstrukcji drewnianej.

Systemy SLIM

Do małych przestrzeni, mieszkań, 

ścianek działowych gipsowo-

kartonowych lub do remontów. Systemy 

SLIM mają grubość zaledwie 83 mm, 

można więc zaoszczędzić miejsce, 

łatwo zaprojektować i zabudować małą 

łazienkę lub toaletę.

H = 83 mm

SLIM

STANDARD

H = 125 mm

Kompletny asortyment

Wiele systemów podtynkowych ALCA 

zaprojektowano z myślą o szerokim 

zakresie zastosowań. Obejmuje to 

w szczególności murowanie, montaż 

na sucho w płycie karton gips a także 

możliwość umieszczenia systemu 

w przestrzeni jako soliter.

Dozownik tabletek 

do każdego systemu 

toaletowego

Jako jedyny producent od 2021 roku do 

każdego standardowego modułu ALCA 

dodajemy dozownik tabletek toaletowych. 

Dozownik można zakupić jako akcesorium 

do starszych, już wbudowanych typów 

modułów ALCA (P169).



24

 N
O

W
O

Ś
Ć

 

P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E

 LAT GWARANCJI 

6

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

2 0 21    J E S Z C Z E  L

M O D U ŁY

Nowy zawór napełniający

Dwa razy szybsze, wyjątkowo 

ciche, wyjątkowo odporne na 

zanieczyszczenia w wodzie. 

Specjalnie opracowany dla zakresu 

ciśnień 0,05–1,6 MPa. Dodatkowo 

z przedłużoną gwarancją 6 lat. 

Jest częścią wszystkich systemów 

toalet ALCA, można go również 

zakupić osobno jako uniwersalny 

pakiet z dwoma wariantami 

podłączenia do wszystkich typów 

zbiorników.

Bezpłatny dozownik 

tabletek toaletowych

Dyskretny odświeżacz do wszystkich 

rodzajów ceramicznych muszli WC 

Dezynfekuje miskę i zbiornik systemu 

toaletowego. Jest częścią wszystkich 

nowatorskich modułów toalet ALCA 

(poza wariantami SLIM i WOOD) bez 

podwyższania ich ceny. 

Dzięki systemowi przycisków na 

zawiasach jest łatwy w obsłudze 

i nadaje się do wszystkich rodzajów 

tabletek toaletowych.

Może być również dodawany do 

starszych typów systemów toalet 

ALCA jako akcesoria o kodzie P169.

Nowe zawiasy 

do zbiorników 

z dwuskładnikową izolacją

Dzięki dwuskładnikowemu 

materiałowi przenoszenie drgań 

między zbiornikiem a ramą jest 

izolowane. Przechylenie zbiornika 

do przodu ułatwi montaż 

w konstrukcjach z płyt karton-

gips, w mobilnych mieszkaniach 

i w budynkach drewnianych.
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0–93 mm

HAMULEC NÓG 

KOTWIĄCYCH

PRZESUWNY 

UCHWYT KOLANA 

ODPŁYWOWEGO

WĘŻYK ZASILAJĄCY 

Z ORINGIEM

RAMKA MONTAŻOWA 

I RĘKAW

INNOWACJA 

2020, KTÓRĄ JUŻ 

POZNAŁEŚ

E P S Z E 

Innowacja mocowanie 

kątowe do zbiornika

Łatwiejszy i szybszy montaż.

Innowacyjny zbiornik z nowym 

jednoczęściowym zaworem 

kątowym fi rmy Schell.

Zestaw do montażu na 

ścianie EASY LOCK

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne 

pozwala na łatwe przymocowanie 

ościeżnicy do ściany w czasie 

o połowę krótszym.

Możliwość dodatkowej regulacji 

optymalnego położenia od czoła 

ramy za pomocą klucza imbusowego.
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P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E

 N
O

W
O

Ś
Ć

 

AM101/1120 + M770 
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy 

z białym przyciskiem THIN

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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Część nowych systemów 

toalet

Dozownik tabletek WC to 

akcesorium, które jest teraz 

dołączane do większości systemów 

podtynkowych ALCA bezpośrednio 

od producenta, i to bez podnoszenia 

ceny.

Do wszystkich rodzajów 

tabletek

Akcesoria te ułatwiają utrzymanie 

toalety i służą jako dyskretny 

odświeżacz. Nadaje się do 

wszystkich rodzajów tabletek 

toaletowych.

Część modułu WC i osobno

W przypadku już wbudowanych 

systemów podtynkowych oferujemy 

możliwość zakupu dozownika 

tabletek toaletowych jako 

akcesorium pod kodem P169.

DYSKRETNY 

ODŚWIEŻACZ DO 

TOALETY

DOZOWNIK 

TABLETEK 

TOALETOWYCH 

JEST CZĘŚCIĄ 

ZBIORNIKA

P169

Dozownik do WC

MOŻLIWOŚĆ DODANIA DO 

STARSZYCH SYSTEMÓW TOALET

Łatwa obsługa dzięki klapce

Tabletki toaletowe są wrzucane 

bezpośrednio do zbiornika systemu 

bez użycia jakichkolwiek narzędzi. 

Aby ułatwić obsługę dozownika, do 

wybranych przycisków dodaliśmy 

system przechylania. Oczywiście 

dozownik można również używać 

z innymi przyciskami, nawet starszymi.

Dezynfekuje miskę i zbiornik 

systemu toaletowego

Przy każdym spłukiwaniu zapewnia 

higieniczną czystość muszli 

klozetowej i nadaje zapach toalecie. 

To rozwiązanie jest idealne do muszli 

klozetowych rimfl ow.

Tabletka dezynfekuje również wnętrze 

pojemnika.
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P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E ECO LO GY

 LAT GWARANCJI 

15

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

AM101/1120E + STING
Podtynkowy system instalacyjny ECOLOGY do 

suchej zabudowy (karton-gips) z przyciskiem 

FLAT STING alunox

Warianty systemów 

podtynkowych 

ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul

AM115/1000E Renovmodul

AM101/1120E Sádromodul

AM102/1120E Jádromodul 

str. 40
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2 l

4 l

 N O W O Ś Ć 

 A160P3/8" 

ZAOSZCZĘDZIĆ 

33% WODY, 

PRZY KAŻDYM 

SPŁUKANIU

Innowacyjny produkt 

w dziedzinie 

zrównoważonego rozwoju

System do montażu podtynkowego 

ECOLOGY, który wykorzystuje 

niewielką ilość wody do spłukiwania 

toalet, zdobył prestiżową nagrodę 

Gaia Awards 2014 na targach 

BIG 5 w Dubaju.

Systemy ECOLOGY

Systemy podtynkowe ECOLOGY 

zawierają nowe zawory spustowe, 

które pozwalają zmniejszyć objętość 

spłukiwania wody w porównaniu 

do standardowych systemów. 

Technologia podwójnego 

spłukiwania 2/4 l spełnia 

najnowsze wymagania ekologiczne 

i ekonomiczne, oszczędzając 33% 

wody przy każdym spłukaniu.

USTAWIANIE 

MAŁEGO 

SPŁUKIWANIA 

24 L

USTAWIENIE 

DUŻEGO 

SPŁUKIWANIA 

3,56 L
Zawór spustowy 

A06E

Zmień wbudowany system 

WC na ECOLOGY

Każdy system instalacyjny 

podtynkowy ALCA (z wyjątkiem 

systemu Slim) można łatwo 

przekształcić w wariant ECOLOGY 

wymieniając zawór spustowy 

A06E i wybierając właściwy rodzaj 

ceramiki WC. Objętość płukania 

można nieskończenie regulować 

w zakresie od 2–6 litrów. W razie 

potrzeby zawsze można przywrócić 

standardową objętość 3/6 l.

Nowy zawór napełniający – 

dla dłuższej żywotności 

i oszczędności wody

O wodzie mówi się, że jest złotem 

przyszłości. Dlatego z pewnością 

należy traktować ją oszczędnie 

i delikatnie. Nasze nowe zawory nie 

tylko działają bardzo szybko i nie 

przeszkadzają Ci niepotrzebnym 

hałasem, ale również charakteryzują 

się dokładnością, z jaką dozują ilość 

wody potrzebnej do spłukiwania. 

W ten sposób prowadzą do jej 

oszczędności.
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PO DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E Z W E N T Y L AC JĄ

AM101/1120V + M778 + P128
Podtynkowy system instalacyjny z wentylacją do suchej zabudowy (karton-gips) 

z czarny-mat/chrom-połysk przyciskiem THIN z wentylatorem

 LAT GWARANCJI 

15

Warianty systemów 

podtynkowych  

z wentylacją

AM115/1000V Renovmodul

AM101/1120V Sádromodul

AM102/1120V Jádromodul 

str. 40

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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WYDAJNA I CICHA 

WENTYLACJA 

Z NATYCHMIASTO

WYM WYELIMINO

WANIEM NIEPOŻĄ

DANEGO ZAPACHU

Rozwiązania systemowe

Proponujemy wygodne rozwiązanie 

systemowe do wentylowanych 

pomieszczeń toaletowych 

z wymuszonym przepływem 

powietrza przez muszlę klozetową. 

Są to modele systemów pre-

instalacyjnych ALCA oznaczonych 

jako „V” wentylator.

Szczególnie odpowiednie do 

toalet, w których nie ma możliwości 

wentylacji przez okno lub toalety 

umieszczonej w łazience. Zapewniają 

dobrą wentylację w łazience, a tym 

samym zmniejszają wilgoć i zapach 

podczas korzystania z toalety.

Dla wszystkich rodzajów 

modułów toaletowych

Wersja z wentylacją, dostępna jest 

dla wszystkich typów podtynkowych 

systemów instalacyjnych.

Sádromodul AM101/1200V, 

Jádromodul AM102/1200V 

przeznaczone są do suchej 

zabudowy płyt karton-gips. 

Renovmodul AM115/1000V 

przeznaczony jest do zabudowy 

ciężkiej przy renowacjach. 

Bez dodatkowych kosztów

Wentylator połączony z modułami 

wentylacyjnymi to jednorazowy 

wydatek. Przy wyborze tej metody 

ekstrakcji klient nie ponosi 

dodatkowych kosztów na zakup np: 

fi ltrów czy aktywnego wegla.

P128 – wentylator do 

wentylacji podtynkowej 

W NASZEJ OFERCIE

Systemy wentylacyjne

Nasza oferta systemów 

podtynkowych z wentylacją 

zapewnia, że zapach jest zasysany 

bezpośrednio z muszli klozetowej 

i natychmiast odprowadzany 

z pomieszczenia.

Opcje podłączenia

Możesz podłączyć toaletę do 

centralnego systemu wentylacyjnego 

lub użyć dowolnego wentylatora 

kanałowego. W naszej ofercie 

znajdziesz wentylator P128, który 

zapewni odpowiednią moc do 

usuwania zapachów.
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 LAT GWARANCJI 

15

P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E 

Z KO N T R O L Ą G Ó R NĄ LU B PR ZE D N IĄ

AM118/850 + przycisk FUN-WHITE
Podtynkowy system instalacyjny do suchej zabudowy 

(karton-gips) z kontrolą górną lub przednią 

z przyciskiem stal nierdzewna-biały połysk

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

Warianty systemów 

podtynkowych 

z kontrolą górną

AM119/1000 Renovmodul

AM119/850 Renovmodul

AM118/1000 Sádromodul

AM118/850 Sádromodul

str. 41
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H = 170 mm

100% kompatybilność 

przycisków

Moduły ze sterowaniem górnym lub 

z przodu są w pełni kompatybilne

ze wszystkimi przyciskami 

sterowania ALCA. Płukanie jest 

podwójne, można więc ustawić 

indywidualne ilości wody dla 

dużej i małej objętości spłukiwania 

w zależności od potrzeb, w tym 

opcji ECOLOGY do efektywnego 

spłukiwania o pojemności 2/4 litra. 

W przypadku przycisków FLAT lub 

THIN umieszczonych z przodu, na 

uwagę zasługuje ich płaski profi l.

Rozwiązania oszczędzające 

przestrzeń

Dzięki bocznemu przyłączu wody 

i nowemu kształtowi zbiornika nasi 

projektanci osiągnęli minimalną 

głębokość montażową 170 mm 

dla systemów podtynkowych 

montowanych od góry lub z przodu.

Podłączenie wody bez żadnych 

dodatkowych prac budowlanych.

Możliwość wyboru

Sterowanie od góry rozwiązuje 

problem z modułami o niskiej 

wysokości, gdzie pokrywa deski 

sedesowej może pokrywać się 

z przyciskiem sterującym. Modele 

AM118 i AM119 dostępne są 

w dwóch wysokościach 850 lub 

1000 mm. Oferujemy dwa warianty 

systemów: AM119 do zabudowy 

ciężkiej i AM118 w suchej zabudowie 

do płyt gipsowo-kartonowych.

UNIWERSALNY 

SYSTEM DO 

NIETYPOWYCH 

PRZESTRZENI

Systemy z instalacją z góry 

lub z przodu

Potrzebujesz umieścić toaletę na 

poddaszu z dachem dwuspadowym 

lub parapet Ci przeszkadza? Mamy 

rozwiązanie w postaci systemu 

instalacyjnego sterowanego z góry 

lub z przodu. Przycisk należy 

umieścić w pozycji horyzontalnej.
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 LAT GWARANCJI 

15

P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E 

D O D R E W N IANYCH KO NS T R U KC J I

H A R M O N I A 

Z  N A T U R Ą

AM101/1120W + M570
Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (karton-gips) 

z białym przyciskiem THIN

Warianty systemów 

podtynkowych 

do drewnianych 

konstrukcji

AM112W Basicmodul

AM101/1120W Sádromodul

AM101/850W Sádromodul

str. 41

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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Bezpieczne podłączenie 

wody

Podłączenie zaworu narożnego 

w zbiorniku gwarantuje zwiększoną 

ochronę przed ewentualnym 

wyciekiem wody do drewnianej 

konstrukcji domu.

OPRACOWANY 

SPECJALNIE DLA 

BUDOWNICTWA 

DREWNIANEGO

Wygodny montaż 

do konstrukcji drewnianej

Nowa konstrukcja umożliwia 

przechylenie zbiornika do 

przodu. Poprzez otwory w ramie 

system instalacyjny można łatwo 

przymocować do konstrukcji 

drewnianej.
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 LAT GWARANCJI 

15

P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E S LI M

O S Z C Z Ę D N O Ś Ć 

M I E J S C A

Warianty systemów 

podtynkowych SLIM

AM1112 Basicmodul Slim

AM1115/1000 Renovmodul Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

str. 41

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

AM1101/1200 + FUN-RG-B
Podtynkowy system instalacyjny do suchej 

zabudowy (karton-gips) z przyciskiem FLAT FUN-

RG-B – RED GOLD-mat szczotkowany
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SLIM
SLIM

 N O W O Ś Ć  N O W O Ś Ć 

H = 83 mm

SLIM STANDARD

H = 125 mm

Wykorzystaj każdy cal

Systemy toalet ALCA SLIM to specjalne 

rozwiązanie do małych przestrzeni, 

gdzie każdy zaoszczędzony centymetr 

jest ważny. Przeznaczone do montażu 

w ścianach węższych niż 150 mm oraz 

w małych łazienkach.

WĘŻSZE 

ROZWIĄZANIE 

W MAŁEJ 

PRZESTRZENI

Nowe energooszczędne 

kolano odpływowe do 

systemów WC SLIM

Moduły SLIM to pełnowartościowe 

systemy toaletowe. Oszczędność 

miejsca uzyskano dzięki nowemu 

kolankowi odpływowemu, które 

gwarantuje możliwie najmniejszą 

głębokość zabudowy. 

Jednocześnie nowe rozwiązanie 

projektowe umożliwi szybsze 

podłączanie do kanalizacji.

Innowacyjna ramka 

ułatwiająca montaż

Rama toalety systemu SLIM przeszła 

ogólną innowację. Zawiera teraz 

hamulce z nogami kotwiczącymi, 

które umożliwiają szybszą regulację 

wymaganej wysokości.

Szerokość nowej ramy wraz 

z kolanem odpływowym wynosi 

tylko 95 mm, podczas gdy 

standardowy moduł to 125 mm.
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ONLINE KONFIGURÁTOR

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

SYS T E M I N S TAL AC J I  SYS T E M U Z R EG U LOWANĄ 

W YSO KOŚCIĄ   D L A OSÓ B Z O G R AN I C ZO NĄ 

S PR AW N OŚCIĄ

B E Z 

B A R I E R

AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
 Podtynkowy system instalacyjny do suchej 

zabudowy, z regulowaną wysokością – dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

 LAT GWARANCJI 

15

Warianty systemów 

podtynkowych dla 

osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej

AM116/1300H Solomodul

AM101/1300H Sádromodul

AM101/1500L Medic Assistant

str. 41
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300 mm

Bezpieczne rozwiązania 

na przyszłość

Życie przynosi różne okresy, są 

również te po wypadku, operacji 

lub z powodu starości gdzie skazani 

jesteśmy na pomoc innych osób. 

Medic Assistant umożliwia płynną 

regulację wysokości miski WC 

w zakresie 30 cm do maksymalnej 

niezależności i komfortu w łazience. 

Natomiast podwójne spłukiwanie 

z oszczędzaniem wody zintegrowano 

bezpośrednio z programem 

obsługi, do którego dołączony jest 

również alarm bezpieczeństwa 

dla natychmiastowego wezwania 

pomocy.

SPECJALNE 

ROZWIĄZANIA 

BEZBARIEROWE 

POPRAWIAJĄ 

JAKOŚĆ ŻYCIA

Kompleksowa 

oferta bezbarierowego 

programu

Program bezbarierowy obejmuje 

wiele innych produktów takich jak: 

systemy montażu podtynkowego 

dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej, ramki montażowe do 

poręczy, brodziki, systemy ścienne 

itp. 

Więcej na

www.alcaplast.pl/pl/

program-bez-barier
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H = 125–250 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125–250 mm

H = 125–250 mm

H = 125–177 mm

H = 125–177 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125–177 mm

H = 125–177 mm

H = 125–177 mm

H = 125–250 mm

H = 125–250 mm

H = 125–250 mm

H = głębokość montażu

Gwarancja 15 lat
Kompatybilny 
ze wszystkimi 
przyciskami ALCA

System można dostosować 
do spłukiwania od 2 do 9 litrów 
wody

Prosta i szybka 
instalacja

Nośność 400 kg

Właściwości podtynkowych systemów instalacyjnych ALCA

P O DT Y N KOW E SYS T E MY I N S TAL AC YJ N E ALC A

ECOLOGY

Z wentylacją

Podstawowy

AM101/1120 Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 

AM102/850 Jádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (zwłaszcza 

w odbudowie jednostek sanitarnych) 

AM102/1000 Jádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (zwłaszcza 

w odbudowie jednostek sanitarnych) 

AM102/1120 Jádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (zwłaszcza 

w odbudowie jednostek sanitarnych) 

AM100/850 Alcamodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

zabudowy ciężkiej 

AM100/1000 Alcamodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

zabudowy ciężkiej 

AM100/1000E Alcamodul 

 Podtynkowy system instalacyjny 

ECOLOGY do zabudowy ciężkiej 

AM101/1120E Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

ECOLOGY do suchej zabudowy 

(karton-gips) 

AM102/1120E Jádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

ECOLOGY do suchej zabudowy 

(zwłaszcza w odbudowie jednostek 

sanitarnych) 

AM115/1000E Renovmodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

ECOLOGY do zabudowy ciężkiej 

AM101/1120V Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

z wentylacją do suchej zabudowy 

(karton-gips) 

AM102/1120V Jádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

z wentylacją do suchej zabudowy 

(zwłaszcza w odbudowie jednostek 

sanitarnych) 

AM115/1000V Renovmodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

z wentylacją do zabudowy ciężkiej 

AM112 Basicmodul

 Zbiornik do zabudowy ciężkiej 

AM115/1000 Renovmodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

zabudowy ciężkiej 

P128

 Wentylator do instalacji 

podtynkowych z wentylacją 

AM101/1000 Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 

AM101/850 Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 

AM101/1120F Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (karton-gips) 
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WOOD WOODWOOD

SLIM

H = 83 mm

H = 200 mm

H = 125–200 mm

H = 200 mm

H = 170–250 mm

SLIM

H = 86 mm

SLIM

H = 83 mm

H = 170 mm

300 mm

H = 170 mm

H = 170–250 mm

H = 125 mm H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

P169

 Zestaw do wkładania tabletek 

toaletowych 

Z kontrolą z góry

Dla osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej

SLIM

H = głębokość montażu

Możliwość 
montażu poręczy 
podtrzymujących

Wzmocniona 
konstrukcja

Rozwiązania 
bezbarierowe

Łatwy dostęp spłukiwania

Właściwości programu dla osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej

Do drewnianych konstrukcji

Wolnostojąca

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac

AM1101/1200 
Sádromodul Slim

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 

AM116/1120 Solomodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (wolnostojący) 

A106/1120 

 Rama montażowa do poręczy 

AM101/1300H Sádromodul 

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) – dla 

osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej 

AM116/1300H Solomodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (wolnostojący) – 

dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej 

AM1115/1000 
Renovmodul Slim

 Podtynkowy system instalacyjny do 

zabudowy ciężkiej 

AM1112 Basicmodul Slim

 Zbiornik do zabudowy ciężkiej 

AM119/1000 Renovmodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

zabudowy ciężkiej z kontrolą górną 

lub przednią 

AM118/1000 Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (karton-gips) 

z kontrolą górną lub przednią 

AM101/1500L 
Medic Assistant

 Podtynkowy system instalacyjny do suchej 

zabudowy, z regulowaną wysokością – dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

AM119/850 Renovmodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

zabudowy ciężkiej z kontrolą górną 

lub przednią 

AM118/850 Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny 

do suchej zabudowy (karton-gips) 

z kontrolą górną lub przednią 

AM101/850W Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 

AM112W Basicmodul

 Zbiornik do zabudowy ciężkiej 

AM101/1120W Sádromodul

 Podtynkowy system instalacyjny do 

suchej zabudowy (karton-gips) 
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A104/850

Rama montażowa 
do umywalki

A104A/1120

Rama montażowa 
do umywalki i baterii

A105/450

Rama montażowa 
do bidetu

A106/1120

Rama montażowa 
do poręczy

A105/850

Rama montażowa 
do bidetu

A107/1120

Rama montażowa 
do pisuaru

A105/1000

Rama montażowa 
do bidetu

A107S/1200

Rama montażowa 
do pisuaru 

z mocowaniem sensora

A105/1120

Rama montażowa 
do bidetu

A108/1300

Rama montażowa 
do miski i baterii

A114/1120

Rama montażowa 
do miski wiszącej WC

A113/1120

Rama montażowa 
do wiszącego WC kombi

A114S/1200

Rama montażowa do 
miski wiszącej WC 

z mocowaniem sensora

A104/1000

Rama montażowa 
do umywalki

A104/1120

Rama montażowa 
do umywalki

A117B

Rama montażowa do 
baterii w konstrukcjach 
gipsowo-kartonowych

A108F/1100 

Rama montażowa ze 
zbiornikiem do miski 
i baterii z odpływem 

DN90/110

A108F/1500 

Rama montażowa ze 
zbiornikiem do miski 
i baterii z odpływem 

DN90/110

R A MY M O N TA ŻOW E

Do umywalek i baterii

Do bidetów, pisuarów i innych

A117PB

Rama montażowa 
do baterii podtynkowej 

w konstrukcjach gipsowo-
kartonowych

A104PB/1120 

Rama montażowa 
do baterii podtynkowej

A104AVS/1120

Rama montażowa 
do umywalki i baterii 

z zabudowanym syfonem

A104B/1120

Rama montażowa 
do baterii

Właściwości ram montażowych

Gwarancja 15 lat Zmienność szyn ramowych
Prosta i szybka 
instalacja

Nośność 400 kg
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M371S 
M371SSLIM

Przycisk sterujący do systemów 
podtynkowych sterowany sensorem, 

chrom-połysk (zasilanie sieciowe)

M370S 
M370SSLIM

Przycisk sterujący do systemów 
podtynkowych sterowany sensorem, 

biały (zasilanie sieciowe)

M279S Antivandal

M279SSLIM Antivandal

Przycisk sterujący Antivandal do 
systemów podtynkowych sterowany 
sensorem, metal (zasilanie sieciowe)

Program sensorowy obejmuje produkty 

przeznaczone do bezkontaktowego użytkowania WC 

i pisuarów. Program ma zastosowanie w miejscach 

o dużym natężeniu ludzi i jest w pełni zgodny 

z obowiązującymi normami higienicznymi UE. 

Sensory są wyposażone w możliwość nastawienia 

spłukiwania higienicznego po zadanej ilości spłukań 

lub po wybranym czasie od ostatniego płukania. 

Program sensorowy może być stosowany również 

do podwieszanych misek WC i pisuarów.

ASP3

Automatyczny zawór spłukujący 

do WC, chrom, 12 V (zasilanie sieciowe)

ASP3KB

Automatyczny zawór spłukujący 

do WC, metal, 6 V (zasilanie bateryjne)

ASP4B

Automatyczny zawór spłukujący 
do pisuaru, chrom, 6 V 

(zasilanie bateryjne)

ASP4K

Automatyczny zawór spłukujący 
do pisuaru, metal, 12 V 

(zasilanie sieciowe)

Automatické splachovače WC

ASP3B

Automatyczny zawór spłukujący 

do WC, chrom, 6 V (zasilanie bateryjne)

PR O G R A M S E N SO R OW Y

ASP3K

Automatyczny zawór spłukujący 

do WC, metal, 12 V (zasilanie sieciowe)

ASP4

Automatyczny zawór spłukujący 
do pisuaru, chrom, 12 V 

(zasilanie sieciowe)

ASP3KBT

Automatyczny zawór spłukujący 

do WC ze sterowaniem ręcznym, 

metal, 6 V (zasilanie bateryjne)

ASP3KT

Automatyczny zawór spłukujący 

do WC ze sterowaniem ręcznym, 

metal, 12 V (zasilanie sieciowe)

Automatyczne zawory spłukujące pisuarowe

ASP4KB

Automatyczny zawór spłukujący 
do pisuaru, metal, 6 V 
(zasilanie bateryjne)

ASP4KT

Automatyczny zawór 
spłukujący do pisuaru 

ze sterowaniem ręcznym, 
metal, 12 V (zasilanie sieciowe)

Przyciski sterujące sensorowe

M371SB
Przycisk sterujący do systemów 

podtynkowych sterowany sensorem, 
chrom-połysk (zasilanie bateryjne)

M370SB
Przycisk sterujący do systemów 

podtynkowych sterowany sensorem, 
biały (zasilanie bateryjne)

M279SB Antivandal

Przycisk sterujący Antivandal do 
systemów podtynkowych sterowany 
sensorem, metal (zasilanie bateryjne)

Zdalne spłukiwanie

MPO11

Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – 
ręczne, chrom-połysk, zabudowa: 

do ściany

MPO10

Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – 
ręczne, białe, zabudowa: do ściany

MPO12

Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – 
nożne, metal, zabudowa: do podłogi

MPO13

Zdalne pneumatyczne spłukiwanie – 
nożne, metal, zabudowa: na ścianę

Program jest 
dostępny na stronie 
internetowej 
www.alcaplast.pl

Prosta konfi guracja, 
można podłączyć 
poprzez mini USB 
do komputera 
lub do systemów 
inteligentnego 
zarządzania 
budynkiem

Możliwość 
ustawiania płukania 
higienicznego

Przełącznik 
magnetyczny do 
wyłączenia obsługi 
i czyszczenia

Zasilanie sieciowe 
lub bateryjne

Wybór wykończenia – 
tworzywo chromowane 
lub metal

Zalety programu sensorowego
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3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

Przyciski sterujące ALCA: 

Są w pełni kompatybilne ze wszystkimi systemami instalacyjnymi ALCA.

Podwójne spłukiwanie 3/6 l z rezerwą higieniczną:

Objętość wody w zbiorniku: 9 l 

Małe spłukiwanie: 3 l 

Duże spłukiwanie: 6 l 

Rezerwa higieniczna: 3 l 

Po dużym spłukiwaniu muszli klozetowej, w zbiorniku pozostaje jeszcze 

rezerwa trzy litrowa do wykorzystania w razie ewentualnej potrzeby 

dodatkowego płukania.

Kompatybilność 

przycisków

Podwójne 

spłukiwanie

Zawory napełniające

2× szybszy, wyjątkowo cichy.

Zwiększona odporność na zabrudzenia, dłuższa żywotność.

Lepszy produkt za tę samą cenę.

6-letnia rozszerzona gwarancja.

Część wszystkich systemów toalet ALCA.

Można go również zakupić osobno jako pakiet uniwersalny z dwoma wariantami 

podłączenia do wszystkich typów zbiorników.

Aby ułatwić korzystanie z dozownika tabletek, dodaliśmy system odwracania 

do wybranych przycisków FLAT i wszystkich przycisków THIN. Ułatwia to 

wyjęcie przycisku i włożenie tabletki bezpośrednio do zbiornika.

Mechanizm uchylny

Bezpłatny dozownik 

tabletek toaletowych

Dyskretny odświeżacz do toalety.

Dezynfekuje miskę i zbiornik systemu toaletowego.

Część wszystkich innowacyjnych modułów toalet ALCA.

Łatwa obsługa dzięki systemowi zdejmowania przycisków spłukujących.

Nadaje się do wszystkich rodzajów tabletek toaletowych.

Może być również dodawany do starszych typów systemów toalet ALCA jako 

akcesoria o kodzie P169.

Zestaw do montażu 

na ścianie EASY LOCK

Nowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na łatwe przymocowanie 

ościeżnicy do ściany w czasie o połowę krótszym. 

Możliwość dodatkowej regulacji optymalnego położenia od czoła 

ramy za pomocą klucza imbusowego.
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Ekologiczne 

spłukiwanie

Każdy system instalacyjny podtynkowy ALCA (z wyjątkiem 

SLIM) może być łatwo przekształcony w wariant ECOLOGY

przy pomocy wymiany zaworu spustowego, stosując 

A06E i wybierając odpowiedni rodzaj ceramiki toalety. 

Objętość spłukiwania można płynnie regulować w zakresie 

od 2–6 litrów.

Zbiornik z jednego 

kawałka

Gwarantowana szczelność: 

Zbiornik wykonany jest z jednego kawałka, co zapewnia absolutną szczelność.

100% kontroli: 

Szczelność każdego zbiornika jest kontrolowana ciśnieniem powietrza. 

Materiał wysokiej jakości: 

Polietylen (PE) – zapewnia długotrwałe właściwości statycznych i trwałość.

Hamulec nóg 

kotwiących

Układ hamulcowy, nóg kotwiących, pozwala bezproblemowo 

ustawić niezbędną wysokość ramy i w momencie dokręcenia 

śrub zapewnia ostateczne ustawienie. Eliminuje to potrzebę 

pomocy drugiej osoby podczas instalacji, a także zwiększa 

dokładność montażu.

Części zamienne

25-letnia gwarancja dostępności wszystkich części 

zamiennych. Katalog części zamiennych:

Pobierz ze strony internetowej www.alcaplast.pl.

Porady:

Możliwość telefonicznych i internetowych 

konsultacji z inżynierami Alcaplast.

Bezpieczne i łatwe 

przyłącze wody

Zamknięcie wody w zbiorniku: 

Zawór kątowy SCHELL (siodło).

Podłączenie do śrubunku przejściowego: 

Zmontowane w fabryce, gwarantuje szczelność.

Wężyk zasilający z o-ringiem.

Wyposażenie 

opcjonalne

Wszystkie akcesoria w zestawie:

W opakowaniu każdego produktu znajduje się 

kompletny osprzęt instalacyjny do montażu 

miski ustępowej, łącznie z materiałem 

kotwiącym i wszystkimi niezbędnymi zaślepkami 

instalacyjnymi.

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac
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1998

ALCA – marka Premium

ALCA marka Premium daje szereg możliwości 

projektowania zaawansowanych produktów 

o wysokiej wartości użytkowej. Alcaplast jest twórcą 

nowych trendów w technologii sanitarnej. Nasza 

współpraca z czołowymi czeskimi projektantami 

w tworzeniu nowych linii produktowych przyniosła 

prestiżową nagrodę.

Produkt czeski od czeskich inżynierów

Jakość, rozwiązania techniczne, innowacyjność, 

wzornictwo – to podstawowe cechy produktów 

Alcaplast. Profesjonalizm i umiejętność czeskich 

techników wywodzi się z długiej tradycji czeskiego 

przemysłu, który od ponad 100 lat jest znany na 

całym świecie z produktów, które są nowoczesne 

i na których można polegać.

Lider w Europie

Firma Alcaplast pierwszą produkcję odwodnień 

liniowych ze stali nierdzewnej, uruchomiła 10 lat 

temu. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości 

materiałów i natężeniu przepływu ponad 60 litrów 

na minutę jest obecnie liderem na rynku w całej 

Europie. Klienci doceniają dopracowane szczegóły, 

długą żywotność i wysoką niezawodność.

Założenie fi rmy

Czeska fi rma rodzinna powstała w 1998 roku. 

W tym czasie produkowano tylko dwa produkty 

– zawór spustowy i pływakowy. Obecnie szeroki 

asortyment produktów fi rmy Alcaplast jest najlepiej 

sprzedającym się w swojej dziedzinie w wielu 

krajach świata.

Nagroda Przedsiębiorca Roku 

Udział w tak silnej konkurencji to jest zaszczyt.

Ostatecznie założyciele Alcaplast zostali 

zwycięzcami konkursu, w którym o zwycięstwo 

walczyło ponad stu przedsiębiorców.

„Czujemy się dumni, pokorni i bardzo doceniamy 

nagrodę. Jesteśmy w doskonałym towarzystwie 

wspaniałych i inspirujących ludzi. Dobrze, że istnieje 

konkurs, który ma takie same kryteria we wszystkich 

krajach, zapewnia udział w historii i motywuje 

przyszłych przedsiębiorców.”

Radka Prokopová a František Fabičovic

małżonkowie i założyciele fi rmy Alcaplast

100 Czeskich Najlepszych

Już trzeci rok z rzędu Alcaplast obronił swoją pozycję 

wśród 100 najlepszych czeskich fi rm. 

W 2020 roku zajął doskonałe 26 miejsce . 

KONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.pl/pl/jak-wybrac



47

Z TRADYCJĄ , JAKOŚCIĄ

Z ELEGANCJĄ 

I INNOWACJĄ.

TAK PODCHODZIMY 

DO NASZEJ PRACY

Alcaplast International

Oddziały: 

 Słowacja  Węgry  Polska  Rumunia  Rosja 

 Ukraina  Białoruś  Gruzja  Serbia 

 Kraje bałtyckie  Bułgaria

Projektujemy nasze produkty tak, by uprościć życie 

w różnych krajach. Dzięki temu, że są uniwersalne 

i spełniają wymagające międzynarodowe standardy, 

nie stanowi to problemu. Magazyny dystrybucyjne 

i zespoły pracowników Alcaplast w wielu krajach 

poza Republiką Czeską zapewniają lepszą 

komunikację i obsługę naszych klientów. 

Alcaplast Akademia

W 2009 roku zainaugurowaliśmy Akademię Alcaplast. 

Centrum szkoleniowe zostało utworzone w celu 

wspierania edukacji klientów Alcaplast, opartej na 

prezentacji i bezpośrednim szkoleniu zawodowym 

dotyczącym naszych produktów. Obecnie prowadzimy 

szkolenia również online i zapewniamy szkolenia 

zewnętrzne dla naszych klientów w Czechach jak 

i za granicą , poprzez naszą prezentację. Co roku 

przez nasze szkolenia przechodzi ponad 3000 

profesjonalistów. Daje to gwarancję profesjonalnego 

montażu i wsparcia technicznego na rynku.



Nasz zespół specjalistów jest zawsze 

gotowy do pomocy przy 
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wycenie naszych produktów.

Czeski producent

ISO 9001:2015

Edition 1/2021 PL, © Alca plast, s. r. o.

Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch.

REPUBLIKA CZESKA

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 117 – sprzedaż ČR

tel.: +420 519 821 041 – eksport 

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

POLSKA

Alca plast PL, Sp. z. o. o.

Ul. Ks. Londzina 47 

43-382 Bielsko-Biała 

tel.: +48 333 300 023

kom: +48 667 502 122 

e-mail: alcaplast@alcaplast.pl

www.alcaplast.pl

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 

2006/42/ES, 2011/305/EU, EN14055, 

NV 117/2016, NV 118/2016, NV 481/2012, 

NV 176/2008, ČSN EN14055 
Wymagania prawne różnią się w zależności od rodzaju produktu

P O D T Y N K O W E 

S Y S T E M Y 

I N S T A L A C Y J N E


