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Clapete INDIVIDUAL
Clapete de acţionare din oţel inoxidabil  mat cu 

fi nisaj PVD

I N D I V I D U A L

AL TĂU ÎN FIECARE 

DETALIU

Fiecare dintre noi este unic. Personalitatea, gusturile, 

interesele și temperamentul nostru. Toate acestea 

ne defi nesc. Și merităm să trăim într-un mediu care 

refl ectă individualitatea noastră. Până la ultimul 

detaliu. Produsele noastre PVD permit combinarea 

întregii game, astfel încât să se potrivească cu baterii și 

produse ale altor producători.
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C U P R I N S

Protejarea sănătăţii tale

Ne găsim într-un moment în care viaţa 

noastră este afectată dramatic de un nou 

virus. Prevenirea este esenţială în lupta 

împotriva răspândirii sale, prin urmare, 

aducem o serie de inovaţii care previn 

răspândirea virușilor și a bacteriilor și, 

astfel, vă protejează sănătatea.

Inovaţie în privinţa rezervoarelor 

wc încastrate

Rezervoarele încastrate ALCA nu au fost niciodată mai bune! 

Inovaţiile din 2021 fac instalarea și mai ușoară, aducând 

o funcţionare mai silenţioasă și o igienă superioară.

Program INDIVIDUAL

Produsele din gama INDIVIDUAL 

combină culori atractive cu 

suprafeţe extrem de rezistente. 

Descoperă tehnologia de 

acoperire PVD și adaptează-ţi 

interiorul la personalitatea ta.
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ÎMPREUNĂ 

CONCEPEM 

UN SPAŢIU UNDE 

VĂ PUTEŢI RELAXA

Soluţii adaptabile

Spaţiu mic? Baia în pod? Nici o problemă.

Avem o soluţie pentru toate tipurile de case din 

cărămidă și  construcţii din lemn.

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

32–37

Economie de apă și aer proaspăt

Efi cienţă și discreţie Rezervoarele WC încastrate 

ALCA au fost concepute special pentru nevoile 

tale.. În timp ce varianta ECOLOGY garantează 

reducerea consumului de apă, ventilatorul de 

putere mare îţi garantează tot confortul.

Confi gurator online

Puteţi găsi un confi gurator de rezervoare 

încastrate pe site-ul nostru web. 

Confi guratorul vă va permite să navigaţi 

cu ușurinţă prin portofoliul larg de 

produse ALCA. Selectând elementele 

din confi gurator în funcţie de propriile 

preferinţe, veţi putea găsi rapid un rezervor 

încastrat potrivit pentru toaletă.
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CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

Tehnologie PVD unică

Finisajul luxos de suprafaţă de înaltă calitate pentru produsele 

PVD este creat prin aplicarea unui strat foarte subţire dintr-un 

material special care se contopește cu materialul de bază la nivel 

atomic 

Realizate din materiale de cea mai înaltă 

calitate

Rezultatul este durabilitatea și longevitatea crescute a produsului, 

precum și un aspect elegant. Fie într-un fi nisaj super-lucios, fi e în 

varianta mată cu o textură mai pronunţată. Ambele variante sunt 

disponibile în patru culori.

I N D I V I D U A L

LUCIOS MAT
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AM115/1000

+ FUN-G-P
Rezervor WC încastrat pentru 

montare în zidărie cu clapetă 

de acţionare FLAT FUN  GOLD-

lucios

PR O G R A M

I N D I V I D U A L
Armonie perfectă

Acum puteţi opta la discreţie pentru 

tonuri de auriu-roșcat fermecătoare 

Sau poate preferaţi un auriu orbitor? 

Poate că înclinaţi către nichel negru. 

Indiferent ce decideţi, vă puteţi baza 

întotdeauna pe rezistenţa perfectă 

a culorilor și rezistenţa la abraziune.

Potrivire perfecta

Am ales cele mai căutate nuanţe și 

am asortat perfect culorile cu toate 

produsele din gama INDIVIDUAL. Prin 

urmare, nu trebuie să vă faceţi griji că 

clapeta de acţionare, sifonul, ventilul 

click-clack sau robinetul colţar nu 

s-ar potrivi una cu cealaltă sau cu 

bateriile dvs.

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie
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RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

Adresaţi-vă arhitectului sau 

showroom-ului pentru un 

eșantionator de culori.

 A400RGP 
 Sifon lavoar DN32, RED GOLD-lucios 

 A392RGP 
 Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu 

preaplin, bronz-antic, RED GOLD-lucios 

 A55KRGP 
 Ventil cadă automat cu sifon și preaplin, 

RED GOLD-lucios 

 ARV001RGP 
 Robinet colţar cu fi ltru 1/2"×3/8", RED 

GOLD-lucios 

 FUNRGP 
 Clapetă de acţionare pentru rezervor 

încastrat, RED GOLD-lucios 
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STRIPE

Alunox-mat/lucios

FUN

Alunox-mat

STING

Alunox-mat/lucios

AIR

Alunox-mat

TURN

Alunox-mat 

Dimensiuni externe:  247 × 165 × 5 mm

N
O

U
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I N O V A R E A 

U N U I  D E S I G N 

I C O N I C

Inovaţia clapetei de acţionare TURN

Design-ul iconic poate părea de neatins. Dar suntem convinși că am găsit o modalitate de 

a-l face și mai funcţional și mai elegant.

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie



FUNWHITE

 Oţel inoxidabil-alb lucios 

FUNBLACK

Oţel inoxidabil-negru mat

FLAT ALUNOX cu iluminare 

clapetă de acţionare

Vă prezentăm clapetele AIR-LIGHT care în 

combinaţie cu iluminarea din spate, aduc 

o lumină difuză, plăcută care subliniază 

designul 

și funcţionalitatea băii d-voastră.

Disponibile în următoarele culori: 

albastru, rosu, verde, alb și curcubeu

FUNANTIC

 Bronz-antic 

FUN / FUNINOX

Alunox / Oţel inoxidabil

5 mm

FLAT FUN

PENTRU ORICE TIP 

DE INTERIOR

FUNBRASS

Alamă

FUNRGP

RED GOLD-lucios

 N 

1111

 N 

Clapetă de acţionare cu 

mecanism de înclinare

Ramele unor clapete selectate  

din gama FLAT au un mecanism 

de înclinare adăugat pentru 

o îndepărtare mai ușoară a clapetei. 

În combinaţie cu un distribuitor 

de tablete WC, inclus în pachetul 

rezervorului încastrat, creează 

un sistem de igienă și mai bună 

a toaletei.

Anti-fi ngerprint

Suprafaţa clapetelor de acţionare 

FLAT are un strat protector special, 

care ascunde semnele de amprente 

digitale. Datorită acestui strat 

protector, clapetele de acţionare 

nu necesită întreţinere sau curăţare 

frecventă, fapt ce le prelungește 

durata de viaţă.
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CL APE T E D E AC Ţ I O NAR E FL AT

AM100/1000 + clapetă de acţionare FUN-BRASS 
Rezervor WC încastrat pentru montare în zidărie

cu clapetă de acţionare FUN-BRASS

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie
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Pur și simplu compatibil

Credem că lucrurile perfecte nu 

trebuie să fi e complicate. Din acest 

motiv am creat clapetele care să 

fi e perfect compatibile cu toate 

sistemele de rezervor încastra Alca. 

Astfel, puteţi selecta orice clapetă vă 

place fără limite. Mai mult, montajul 

este simplu și rapid. Noile clapete pot 

fi  montate pe rezervoare existente 

si procesul de schimbare este ușor și 

rapid.

Clapete de sticlă STRIPE

Clapetele de sticlă albe sau negre 

se potrivesc oricărei băi moderne. 

Atenţia la detaliu și modelul simplu 

scot în evidenţă sticla și oţelul 

inoxidabil..

CLAPETE DE 

ACŢIONARE SERIA 

FLAT, ASPECT 

ATEMPORAL, 

MATERIALE PREMIUM 

ȘI FUNCŢIONARE 

IMPECABILĂTURN

Alunox-mat

Dimensiuni externe: 247 × 165 × 5 mm

5 mm

5 mm

Clapetă de acţionare  FUN-

BRASS

Clapeta metalică FUN-BRASS cu 

fi nisaj de alamă are o grosime de 

numai 5 mm, ceea ce înseamnă 

că abia trece de nivelul faianţei. 

Designul elegant și culorile atractive 

pot fi  utilizate în mod efi cient în 

conceptul de toaletă modernă. De 

asemenea, clapeta este dotată și cu 

protecţie anti-amprentă.

FUNBRASS

Alamă

Dimensiuni externe: 247 × 165 × 5 mm
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NIGHT LIGHT3

Sticlă neagră

Dimensiuni externe: 247 × 165 × 7 mm

V I I T O R U L 

L A  A T I N G E R E A 

M Â I N I I

CL APE T E D E AC Ţ I O NAR E FL AT

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie
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7 mm

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Sticlă neagră

Dimensiuni externe:

247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Sticlă neagră

Dimensiuni externe:

247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

Sticlă neagră

Dimensiuni externe:

247 × 165 × 7 mm

Clapetele de acţionare 

inovatoare touch-free 

NIGHT LIGHT

Funcţionează fără contact 

direct pentru un confort sporit. 

Îmbinarea design-ului 

cu funcţionalitatea ne-au 

adus prestigiosul premiu 

iF Design Award 2018.

Barbora Škorpilová

Arhitect, designer și creatoare a clapetelor de acţionare 

FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT și a gamelor M370–M378 

pentru compania ALCAPLAST, Barbora este cunoscută 

pentru fondarea în 2001 a prestigiosului studio MIMOLIMIT.

CLAPETELE 

DE ACŢIONARE 

INOVATOARE 

TOUCHFREE 

NIGHT LIGHT

Flexibilitatea supremă

Clapetele de acţionare Night-Light 

excelează la un număr de parametri 

reglabili. Puteţi alege culoarea și alte funcţii 

ale clapetei în funcţie de dispoziţie.
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CL APE T E D E AC Ţ I O NAR E T H I N

F I N E Ţ E 

E L E G A N T Ă

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

AM1101/1200 + M578
Rezervor WC încastrat pentru pereţi 

din gips-carton cu clapetă negru 

THIN



5 mm

17

H = 83 mm

SLIM 

module

M775

Alb/auriu

Dimensiuni externe:

247 × 165 × 5 mm

M572

Crom-mat

Dimensiuni externe:

247 × 165 × 5 mm

M576

Alb-mat

Dimensiuni externe:

247 × 165 × 5 mm

LUCIOS SAU 

MAT?

Fin ca satinul

La crearea noilor clapete albe, am fost 

inspiraţi de delicateţea satinului. Am 

dezvoltat produsul pentru a fi  plăcut 

atât vederii cât și atingerii.

Tratament anti-bacterian al 

suprafeţei

Finisajul de suprafaţă al calpetelor 

mate din gama THIN conţine acum 

nanoparticule de argint care împiedică 

răspândirea microorganismelor 

nedorite.

Clapetă de acţionare cu 

mecanism de înclinare

Ramele clapetelor selectate din 

gama THIN au un mecanism 

de înclinare adăugat pentru 

îndepărtarea mai ușoară. În 

combinaţie cu un dozator de 

tablete, inclus în fi ecare modul 

WC, creează un sistem de igienă și 

mai bună a toaletei.

Numai 5 mm

Vă prezentăm clapetele de acţionare 

THIN, care datorită profi lului plat se 

evidenţiază numai cinci milimetri 

din ceramică. Astfel garantează 

o îmbinare perfectă și discretă cu 

restul camerei de baie. În combinaţie 

cu rezervoarele SLIM se economisesc 

centimetri suplimentari din spaţiul 

toaletei 

6 variante de culori

Sunt disponibile în 3 modele și 6 

fi nisaje de suprafaţă - alb-lucios, alb-

mat, crom-lucios, crom-mat, negru-

mat și auriu-lucios. Atât designul 

pătrat cât și cel rotund vă oferă linii 

curate, fi nisaje precise și funcţionare 

silenţioasă.
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CL APE T E D E AC Ţ I O NAR E ALC A 

Stratul antibacterian distruge 

microorganismele nedorite

De aceea am dezvoltat o gamă largă 

de produse cu suprafeţe acoperite cu 

un fi lm care garantează un mediu steril 

imaculat. 

Nanoparticulele de argint previn 

răspândirea microorganismelor 

nedorite. În combinaţie cu capacele 

antibacteriene, puteţi crea un mediu care 

nu permite bacteriilor să se înmulţească.

V Ă  P R O T E J Ă M 

S Ă N Ă T A T E A

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

 M776 
 Alb-mat/cromat-lucios 

 M676 
 Alb-mat 

 M778 
 Negru-mat/cromat-lucios 

 M678 
 Negru-mat 

 M576 
 Alb-mat 

 M578 
 Negru-mat 

 M278 
 Negru-mat 

 FUNBLACK 
 Oţel inoxidabil-negru mat 
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Recipient de tablete WC pentru igiena 

completă a vasului de toaletă

Igiena este un subiect absolut crucial pentru 

comunitatea noastră. Cu toţii trebuie să ne străduim 

să trăim responsabil și să ne protejăm pe noi înșine și 

pe cei dragi. De aceea, am decis că fi ecare modul ALCA 

inovat pe care îl cumpăraţi va include și un distribuitor 

de tablete WC gratuit.

Distribuitorul este conceput pentru toate tipurile de 

tablete de toaletă și poate fi  instalat în modulele de 

toaletă încorporate existente. Datorită mecanismului 

de înclinare al clapetei, reîncărcarea tabletei este 

foarte ușoară . Prospeţimea plăcută devine un bonus, 

pe care toată lumea îl merită și nu trebuie rezervat doar 

pentru cei care plătesc un plus.

Clătirea fără atingere previne 

răspândirea virușilor și a bacteriilor

Ce va garanta un transfer de bacterii de zero procente? 

Control fără atingere. De aceea continuăm să 

producem și să îmbunătăţim această gamă de produse. 

Veţi găsi o soluţie într-un singur gest elegant și veţi 

menţine o distanţă sănătoasă de contactul bacterian.

MECANISMUL DE INCLINARE 

AL CLAPETELOR PENTRU 

INSERAREA  UȘOARĂ 

A TABLETELOR DE CURĂŢARE 

WC 

 NIGHT LIGHT3 

 NIGHT LIGHT3SLIM 
 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT2 

 NIGHT LIGHT2SLIM 
 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT1 

 NIGHT LIGHT1SLIM 
 Sticlă-negru 
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 M70   Alb-lucios 

 M270   Alb-lucios 

 M370   Alb-lucios 

 M71   Cromat-lucios 

 M271   Cromat-lucios 

 M371   Cromat-lucios 

 M72   Cromat-mat 

 M272   Cromat-mat 

 M372   Cromat-mat 

 M73   Cromat- lucios/mat 

 M278   Negru-mat 

 M378   Negru-lucios 

 M75   Auriu-lucios 

 M275   Auriu-lucios 

 M375   Auriu-lucios 

 M1710   Alb-lucios 

 M1721   Cromat-lucios 

 M1741   Cromat-lucios  M1710-8   Alb-mat/negru-

lucios 

 M1720-1   Alb-lucios/cromat-

lucios 

 M1713   Cromat- lucios/mat 

 M1722   Cromat-mat  M1728-2   Negru-lucios/

cromat-mat 

 M1718   Negru-lucios 

 M1725   Auriu-lucios 

   BASIC 

 M671   Cromat-lucios *

 M571   Cromat-lucios *

 M771  Cromat-lucios/cromat-

mat *

 M672   Cromat-mat *

 M572   Cromat-mat *

 M772  Cromat-mat/cromat-

lucios *

 M578   Negru-mat *

 M678  Negru-mat *

 M778  Negru-mat/cromat-

lucios *

 M575   Auriu-lucios *

 M675  Auriu-lucios *

 M775  Alb-lucios/auriu-

lucios *

   THIN   GROSIME 5 MM 

 M770   Alb-lucios/cromat-

lucios *

 M670   Alb-lucios *

 M570   Alb-lucios *

 M676   Alb-mat *

 M576   Alb-mat *

 M776   Alb-mat/cromat-

lucios *
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* mecanism de 

înclinare a clapetei 

de acţionare

16
5

 m
m

247 mm

Dimensiunile tuturor 

clapetelor de acţionare

INDIVIDUAL

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

 FUN-WHITE   Oţel inoxidabil-

alb lucios *

 STRIPE-WHITE   Oţel 

inoxidabil-alb lucios 

 STRIPE-BLACK   Oţel 

inoxidabil-negru lucios 

 STRIPE-GL1200   Sticlă-alb  STRIPE-GL1204   Sticlă-negru 

 AIR LIGHT   Alunox-mat 

FLAT COLOUR  CULOARE LUCIOS  FLAT GLASS  STICLĂ 

AIR LIGHT  ALUMINIU CU ILUMINAT FLAT

 FUN-ANTIC   Bronz-antic *

FLAT ALUNOX  ALUMINIU 

 NIGHT LIGHT-1  

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM  

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-2  

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM  

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-3  

 Sticlă-negru 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Sticlă-negru 

FLAT INOX  OŢEL INOXIDABIL 

 TURN-INOX   Oţel 

inoxidabil-semi mat *

 STING-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat/lucios 

 FUN-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat *

 STRIPE-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat/lucios 

 AIR-INOX   Oţel inoxidabil-

semi mat *

 N 

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

lucios *

 FUN-BRASS   Alamă *  FUN-BLACK   Oţel 

inoxidabil-negru mat *
 N 

 FUN-RG-B   Red gold-mat 

periat *

 FUN-N-B   Nickel-mat periat *  FUN-GM-B   Gun metal-mat 

periat *

 N 

 N 

 FUN-G-P  Gold-lucios *

 FUN-G-B   Gold-mat periat *

 FĂRĂ ATINGERE   STICLĂ 
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CONFIGURATOR ONLINE
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AM1115/1000 + FUN-G-P
Rezervor WC încastrat pentru zidărie cu clapetă 

cu clapetă FLAT FUN auriu-lucios



23

 N 

Sisteme cu ventilaţie

În caz de ventilare naturală 

insufi cientă a zonei de toaletă, 

oferim o soluţie cu ventilaţie forţată 

a aerului prin vasul de toaletă. 

Această problemă este rezolvată 

prin intermediul rezervoarelor WC 

încastrate ALCA marcate cu „V” 

în codul lor.

Sisteme cu acţionare 

superioară sau frontală

O soluţie fl exibilă, care vă permite 

să plasaţi clapeta pe rezervor 

în poziţie orizontală. Acestă soluţie 

este aplicabilă în principal în 

apartamentele de la mansardă sau 

dacă toaleta este situată sub pervaz.

AVEM ÎNCREDERE 

ÎN PRODUSELE 

NOASTRE, 

ASTFEL, OFERIM 

O GARANŢIE 

EXTINSĂ 15 ANI

Sistemele WOOD pentru 

casele construite din lemn

Soluţie specială pentru  casele 

construite din lemn sau pentru unităţile 

rezidenţiale mobile are o protecţie 

remarcabilă împotriva posibilei infi ltrări 

a apei în structura de lemn a casei.

Noua construcţie permite înclinarea 

rezervorului înainte.Rezervorul WC 

încastrat poate fi  montat foarte ușor în 

lemn prin intermediul orifi ciilor de pe 

cadrul de montaj.

Sisteme SLIM

În spaţii reduse, construcţii de beton, 

compartimentări cu gips-carton sau 

renovări. Sistemele Slim au o grosime 

de doar 83 mm, astfel încât să puteţi 

economisi spaţiu și să creaţi ușor o baie 

sau o toaletă.

Sisteme standard

Graţie anilor de experienţă pe piaţa 

rezervoarelor încastrate în perete, 

modulele noastre pot fi  adaptate 

oricărui spaţiu.

Sisteme ECOLOGY

Apa va deveni în scurt timp una 

dintre cele mai valoroase resurse 

din lume. Compania Alcaplast oferă 

rezervoarele încastrate din seria 

Ecology care pot economisi 33% 

din apa utilizată la fi ecare clătire. 

Acest lucru nu salvează doar planeta 

dar și reduce cheltuielile. Acestea 

sunt marcate cu litera „E“ în codul 

produsului.

Gama completa de produse

Gama de rezervoare încastrate ALCA 

este concepută pentru a putea acoperi 

toate utilizările posibile. Aceasta 

include nu numai construirea în pereţi 

portanţi, instalarea  în gips-carton, ci și 

o opţiune de instalare a sistemului în 

spaţiile de baie deschise.

Recipient de tablete WC 

pentru fi ecare rezervor

Suntem singurul producător care 

a inclus un recipient de tablete WC în 

fi ecare rezervor ALCA standard din 

2021. Dispenserul poate fi  achiziţionat 

ca accesoriu (folosind codul P169) 

pentru tipurile de rezervoare ALCA 

încorporate mai vechi, existente.

H = 83 mm

SLIM

STANDARD

H = 125 mm
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N
O

U

R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E

ANI GARANŢIE

6

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

2 0 21    S I S T E M E  D

T O A L E TĂ  C H I A R  M

Flotor de umplere

De două ori mai rapid, extrem 

de silenţios, extrem de rezistent 

la impurităţile din apă. Special 

dezvoltat pentru registrul de 

presiune de 0,5–16 bar. În plus, cu 

o garanţie extinsă de 6 ani. 

Inclus cu toate sistemele ALCA WC. 

De asemenea, poate fi  achiziţionat 

separat ca pachet universal cu două 

variante de conectare, potrivit pentru 

toate tipurile de rezervor.

Recipient pentru tablete 

de curăţare WC

Împrospătare discretă a toaletei 

pentru toate tipurile de vase din 

ceramică. Dezinfectează vasul și 

rezervorul sistemului WC. Inclus cu 

fi ecare rezervor încastrat inovator 

ALCA WC (cu excepţia variantelor 

SLIM și WOOD) fără o creștere 

a preţului. 

Datorită sistemului de înclinare 

aclapetei, funcţionarea dozatorului 

este ușoară. Potrivit pentru toate 

tipurile de tablete pentru rezervoare 

WC 

Poate fi  adăugat la tipuri mai vechi de 

sisteme ALCA ca accesoriu, folosind 

codul P169.

Clipsuri noi de prindere 

pentru rezervor cu izolaţie 

din două componente

Datorită materialului cu două 

componente, transmisia vibraţiilor 

de la atașamentul dintre rezervor 

și cadru este izolată. Înclinarea 

rezervorului înainte permite 

instalarea în construcţii de gips-

carton, cabane portabile și 

construcţii din lemn.
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0-93 mm

SISTEM NOU 

DE BLOCARE 

A PICIOARELOR

SUPORT CU ȘINĂ 

CULISANTĂ PENTRU 

CONECTORUL 

DE EVACUARE

CONDUCTA DE ALIMENTARE 

CU APĂ CU ORING

CADRE DE MONTARE 

ȘI BURDUF

INOVAŢIE 

2020, PE CARE 

O CUNOAȘTEŢI 

DEJA

D E 

M A I  B U N E

Inovaţie în atasarea unui 

robinet colţar la rezervor

Instalare mai ușoară și mai rapidă la 

alimentarea cu apă

Rezervor inovator cu un nou tip de 

valvă unghiulară Shell

Blocare ușoară – un set 

pentru montare pe perete

Noua soluţie de construcţie permite 

o montare ușoară a cadrului pe 

perete în jumătate din timp.

Reglare suplimentară opţională 

într-o poziţie optimă folosind o cheie 

Allen accesată prin partea din faţă 

a cadrului.
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R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E

N
O

U

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

AM101/1120 + M770 
Rezervor WC încastrat pentru pereţi din gips-carton cu 

clapetă alb THIN
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Inclus în noile sisteme de WC

Recipientul pentru tablete WC este un 

accesoriu care se încadrează în majoritatea 

tipurilopr de rezervoare WC ALCA direct 

în procesul de producţie, fără o creștere 

a preţului. 

Pentru toate tipurile de 

rezervoare WC încastrate

Acest accesoriu permite o întreţinere 

mai ușoară a toaletei și folosește la 

împrospătarear discretă. Potrivit pentru 

toate tipurile de tablete pentru rezervoare 

WC Potrivit pentru toate tipurile de tablete 

pentru rezervoare WC

Inclus în rezervoarele încastrate 

WC sau disponibil separat

Pentru rezervoarele WC existente, oferim 

opţiunea unei achiziţii suplimentare 

a dozatorului de tablete WC ca accesoriu, 

utilizând codul P169. 

MODALITATE 

DISCRETĂ DE 

A ÎMPROSPĂTA 

TOALETA

DISTRIBUITORUL 

DE TABLETĂ DE 

WC ESTE O PARTE 

A REZERVORULUI

P169

Recipient pentru tablete de 

curăţare WC

POSIBILITATEA DE A ADĂUGA LA 

SISTEME DE WC MAI VECHI

Funcţionare ușoară 

datorită funcţiei de 

înclinare a clapetei

Tabletele WC sunt inserate direct în 

rezervorul sistemului WC fără a utiliza 

niciun instrument. 

Am adăugat un sistem de înclinare 

a clapetelor selectate pentru 

a permite o funcţionare mai ușoară 

a dozatorului. Dispenserul poate 

fi , desigur, utilizat cu alte clapete, 

inclusiv tipurile mai vechi.

Dezinfectează vasul și 

rezervorul sistemului WC

Cu fi ecare clătire asigură o curăţenie 

igienică a vasului de WC și oferă 

toaletei un parfum plăcut. Această 

soluţie este ideală pentru vasele de 

toaletă cu inel de clătire. 

Tableta dizolvată dezinfectează și 

interiorul rezervorului. 
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R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E ECO LO GY

ANI GARANŢIE

15

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

Variante rezervoare 

WC încastrate  

ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul

AM115/1000E Renovmodul

AM101/1120E Sádromodul

AM102/1120E Jádromodul 

vezi p. 40

AM101/1120E + STING
Rezervor WC încastrat  ECOLOGY pentru 

construcţie uscată (gips-carton) cu clapetă 

FLAT alunox STING
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Sistemele ECOLOGY

Rezervoarele WC încastrate ALCA 

ECOLOGY conţin  mecanisme noi de 

clătire, care folosesc un volum de 

apă mai mic decât soluţiile standard. 

Tehnologia dublă de volum pentru 

spălare 2/4 l satisface cele mai recente 

cerinţe de mediu și economisește în 

același timp 33% din apă, cu fi ecare 

clătire.

Produs inovator 

în domeniul dezvoltării 

durabile

Rezervorul WC încastrat ECOLOGY 

care utilizează un volum mic de apă 

pentru spălarea vasului de toaletă, 

a câștigat prestigiosul Gaia Award la 

expoziţia BIG 5 în Dubai. 

2 l

4 l

SETARE 

CLĂTIRE 

MICĂ 

24 L

SETARE 

CLĂTIRE 

MARE 

3,56 L

N O U

 A160P3/8" 

Mecanismul

A06E

ECONOMISIŢI  

33% APĂ LA 

FIECARE CLĂTIRE

Noul fl otor – pentru 

longevitate extinsă și 

economie de apă

Apa este denumită aurul viitorului. 

De aceea este esenţial să-l utilizaţi 

economic și cu grijă. Noile noastre 

fl otoare funcţionează nu numai 

foarte repede, dar nu vă deranjează 

cu zgomot inutil. În plus, acestea se 

caracterizează prin acurateţea cu 

care distribuie volumul adecvat de 

apă necesară pentru spălare, ducând 

astfel la economisirea apei.

Schimbă-ţi rezervorul 

WC încastrat cu varianta 

ECOLOGY

Orice rezervor WC încastrat ALCA 

(cu excepţia sistemului Slim) 

poate fi  ușor transformat într-o 

variantă ECOLOGY prin schimbul 

mecanismului cu A06E și alegerea 

corectă a vasului WC. Volumul 

de spălare poate fi  reglat în mod 

continuu intre 2–6 l. În același timp, 

aceasta poate fi , dacă este necesar, 

readus la volumul standard de 

spălare 3/6 l.
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R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E 

CU V E N T I L AŢ I E

ANI GARANŢIE

15

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

Variante rezervoare 

WC încastrate ALCA 

cu ventilaţie

AM115/1000V Renovmodul

AM101/1120V Sádromodul

AM102/1120V Jádromodul 

vezi p. 40

AM101 / 1120V + M778 + P128
Rezervor WC încastrat cu ventilaţie pentru construcţii din gips-carton cu 

clapetă THIN negru-mat /crom-lucio și ventilator de extracţie
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VENTILAŢIE 

EFICIENTĂ ȘI 

SILENŢIOASĂ, 

CU ELIMINAREA 

IMEDIATĂ 

A MIROSURILOR 

NEDORITE

Fără costuri suplimentare

Ventilatorul de extracţie, care se 

conectează la rezervoarele WC 

încastrate este o cheltuială singulară. 

Prin alegerea acestei metode de 

extracţie clientul nu trebuie să ia în 

considerare alte cheltuieli, cum ar fi  

fi ltrele de cărbune.

Pentru toate tipurile de 

rezervoare WC încastrate

Varianta cu ventilaţie este oferită 

pentru toate tipurile de rezervoare 

încastrate. 

Sádromodul AM101/1200V, 

Jádromodul AM102/1200V 

sunt proiectate pentru folosire 

în construcţii  gips-carton.

Renovmodul AM115/1000V este 

proiectat pentru folosirea în zidărie 

în timpul renovărilor. 

Soluţie de sistem

Sistemul prezintă ventilaţie cu putere 

mare de extragere a mirosului direct 

din vasul de toaletă. Acestea sunt 

modele de rezervoare încastrate 

ALCA marcate „V“, iar ventilatorul 

de extracţie este potrivit în special 

pentru toalete fără ferestre sau 

ca o ventilaţie suplimentară pentru 

toaletele amplasate in baie. Astfel, 

asigură o ventilaţie efi cientă a băii, 

reducând umiditatea și mirosurile 

atunci când se utilizează toaleta.

Sisteme de toaletă cu 

ventilaţie

Gama noastră de rezervoare WC cu 

ventilaţie elimină mirosul direct din 

vasul de toaletă. Ventilatorul puternic 

de extracţie evacuează imediat 

mirosul din cameră.

Opţiuni de conexiune

Puteţi conecta sistemul WC fi e la 

sistemul central de ventilaţie, fi e 

folosiţi orice ventilator de extracţie în 

linie. Linia noastră de produse oferă 

un ventilator extractor P128, care oferă 

o putere sufi cientă pentru extragerea 

mirosurilor.

P128 – ventilator pentru 

sistemele încastrate cu 

ventilaţie 

ÎN OFERTA NOASTRĂ
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ANI GARANŢIE

15

R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E CU AC Ţ I O NAR E 

D E SUS SAU D I N FAŢĂ

AM118/850

+ fl ush plate FUN-WHITE
Pre-installation system 

with top or front actuation 

with fl ush plate 

Inox-white polished

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

Variante de rezervoare 

WC încastrate cu 

acţionare de sus sau 

din faţă

AM119/1000 Renovmodul

AM119/850 Renovmodul

AM118/1000 Sádromodul

AM118/850 Sádromodul

vezi p. 41



33

H = 170 mm

SISTEM 

UNIVERSAL 

PENTRU SPATII 

ATIPICE

Cu acţionare de sus 

sau din faţă

Trebuie să amplasaţi toaleta într-o 

mansardă cu un acoperiș înclinat 

sau aveţi un pervaz care vă încurcă? 

Rezervorul WC încastrat cu acţionare 

superioară sau frontală este o soluţie 

pentru o astfel de situaţie. Clapeta 

de acţionare este pur și simplu 

plasată în poziţie orizontala.

100% compatibilitate 

a clapetelor de acţionare

Rezervoarele cu acţionare de sus sau 

din faţă sunt complet compatibile cu 

toate clapetele de acţionare ALCA. 

Spălarea este dublă, prin urmare, 

poate fi  setat volumul individual de 

apă pentru clătire mare sau mică, 

în funcţie de nevoile dumneavoastră, 

inclusiv opţiunea ECOLOGY pentru 

economisirea apei de 2/4 litri.

Atunci când clapeta este plasată 

în poziţie orizontală profi lul redus 

al clapetelor FLAT sau THIN este scos 

în evidenţă.

Soluţie pentru economisire 

spaţiu

Datorită conexiunii de apă laterale și 

o nouă formă de rezervor, inginerii 

noștri au atins o adâncime minimă 

de instalare de 170 mm pentru 

rezervoarele WC încastrate cu 

acţionare de sus. Nu sunt necesare 

lucrări suplimentare pentru 

conectarea la admisia de apă.

Posibilitatea de a alege

Acţionarea de sus rezolvă în mod 

elegant problema rezervoarelor 

încastrate instalate în camerele cu 

înălţime redusă unde capacul WC 

se poate suprapune peste clapeta 

de acţionare. Rezervoarele WC 

încastrate AM118 și AM119 sunt 

disponibile în două înălţimi de 

construcţie de 850 sau 1000 

mm. Vă oferim rezervorul AM119 în 

varianta pentru zidărie sau perete de 

gips-carton.
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ANI GARANŢIE

15

R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E 

PE N T RU C A S E D I N LE M N

A R M O N I E  C U 

N A T U R A

AM101/1120W + M570
Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate 

(în gips-carton) cu alb clapetă de acţionare

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

Variante de rezervoare 

WC încastrate pentru 

construcţii de lemn

AM112W Basicmodul

AM101/1120W Sádromodul

AM101/850W Sádromodul

vezi p. 41
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Conexiune de apă în 

condiţii de siguranţă

Conectarea apei la robinetul colţar 

în interiorul rezervorului garantează 

protecţie crescută la infi ltrarea apei.

DEZVOLTAT 

SPECIAL PENTRU 

CASE DIN LEMN

Montare ușoară pe 

construcţii din lemn

Noua soluţie de proiectare permite 

înclinarea în faţă a rezervorului. 

Astfel, sistemul poate fi  atașat 

ușor la construcţiile de lemn prin 

intermediul orifi ciilor din cadrul 

de montaj.
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ANI GARANŢIE

15

R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E S LI M

E C O N O M I S I R E 

S P A Ţ I U

Variante rezervoare 

WC încastrate SLIM

AM1112 Basicmodul Slim

AM1115/1000 Renovmodul Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

viz str. 41

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

AM1101 / 1200 SLIM
Rezervor WC încastrat  pentru construcţie uscată 

(în gips-carton) cu clapetă FLAT FUN auriu-roșcat
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SLIM
SLIM

N O UN O U

H = 83 mm

SLIM STANDARD

H = 125 mm

Tip nou de cot de evacuare 

de economisire a spaţiului 

pentru rezervoarele WC 

SLIM

Modulele SLIM sunt sisteme WC 

complete. Economisirea spaţiului 

se realizează cu utilizarea noului 

cot de evacuare, care garantează 

cea mai mică adâncime posibilă de 

construcţie. 

În același timp, noua soluţie de 

instalare va permite o conexiune mai 

rapidă la ţeava de evacuare.

Cadru inovat pentru 

o instalare mai ușoară

Cadrul sistemului SLIM WC a suferit 

o inovaţie generală. Include sistemul 

de blocare a picioarelor de ancorare 

pentru o reglare mai rapidă la 

înălţimea dorită.

Adâncimea totală a acestui nou 

cadru, inclusiv ţeava de cot reziduală, 

este de numai 95 mm, în timp ce 

modulul standard are o adâncime 

totală de 125 mm.

Folosiţi fi ecare centimetru

Rezervoarele WC încastrate ALCA SLIM 

reprezintă o soluţie specializată pentru 

spaţiile mici în care fi ecare centimetru 

salvat este important. Acestea sunt 

destinate instalării în băi mici și pereţi 

mai mici de 150 mm.

SOLUŢIE 

COMPLETĂ, CLĂDIRI 

CU ADÂNCIME 

REDUSĂ
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REZERVOR WC ÎNCASTRAT CU ÎNĂLŢIME REGLABILĂ  

PENTRU PERSOANELE CU MOBILITATE REDUSĂ

N U  E X I S T Ă 

B A R I E R E

AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
Rezervor WC încastrat pentru instalări 

uscate, înălţime ajustabilă – destinat 

persoanelor cu mobilitate redusă

ANI GARANŢIE

15

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

Variante rezervoare 

WC încastrate pentru 

persoanele cu 

mobilitate redusă

AM116/1300H Solomodul

AM101/1300H Sádromodul

AM101/1500L Medic Assistant

vezi p. 41
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300 mm

Soluţie sigură 

pentru viitor

Putem întâmpina perioade difi cile 

în viaţă, atunci când trebuie să 

ne bazăm pe ajutorul altora, fi e 

din cauza unui accident, a unei 

intervenţii chirurgicale sau pur 

si simplu la bătrâneţe. Medic 

Assistant permite reglarea înălţimii 

a vasului de toaletă, în intervalul 

de 30 cm, pentru o independenţă 

maximă și confort în baie. 

Acţionarea clătirii duble cu sistem 

de economisire a apei este integrată 

direct în mânerul de sprijin, care 

include, de asemenea, un buton cu 

sistem de alertă pentru apel de ajutor 

imediat.

SOLUŢIA SPECIALĂ 

FĂRĂ BARIERE 

ÎMBUNĂTĂŢEȘTE 

CALITATEA VIEŢII

Gamă completă 

a programului „fără 

bariere“

Programul „fără bariere“ include o 

gamă de produse diferite (rezervoare 

WC încastrate pentru persoanele cu 

mobilitate redusă, cadre de montaj 

pentru mânere, canale de scurgere 

pentru instalare în perete“ etc.).  

Mai multe despre

www.alcaplast.ro/ro/

programul-fara-bariere



40

R E Z E RVOAR E WC Î N C A S T R AT E ALC A

H = adâncime de instalare

Garanţie 
15 ani

Compatibile cu toate 
tipurile de clapete de 
acţionare Alca

Sistemul poate fi  ajustat 
pentru a spăla cu 2 până 
la 9 litri de apă

Instalare simplă și 
rapidă

Capacitate de 
încărcare 400 kg

Proprietăţile sistemelor încastrate ALCA

H = 125–250 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

ECOLOGY

H = 125–250 mm

H = 125–250 mm

H = 125–177 mm

H = 125–177 mm

Cu ventilaţie

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

Basic

H = 125–250 mm

 AM101/1120   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 

 AM102/850   Jádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (sistem de 

prindere lateral potrivit pentru 
renovarea clădirilor construite din 

plăci de beton) 

 AM102/1000   Jádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (sistem de 

prindere lateral potrivit pentru 
renovarea clădirilor construite din 

plăci de beton) 

 AM102/1120   Jádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (sistem de 

prindere lateral potrivit pentru 
renovarea clădirilor construite din 

plăci de beton) 

 AM100/850   Alcamodul 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 AM100/1000   Alcamodul 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 AM100/1000E   Alcamodul  

 Rezervor WC încastrat ECOLOGY 
pentru montare în zidărie 

 AM101/1120E   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat ECOLOGY 
pentru instalări uscate (în gips-

carton) 

 AM102/1120E   Jádromodul 

 Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru 
instalări uscate (sistem de prindere 

lateral potrivit pentru renovarea 
clădirilor construite din plăci de beton) 

 AM115/1000E   Renovmodul 

 Rezervor WC încastrat ECOLOGY 
pentru montare în zidărie 

 AM101/1120V   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat cu racord 
ventilaţie pentru instalări uscate 

(în gips-carton) 

 AM102/1120V   Jádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru instalări 
uscate cu racord ventilaţie (sistem de 

prindere lateral potrivit pentru renovarea 
clădirilor construite din plăci de beton) 

 AM115/1000V   Renovmodul 

 Rezervor WC încastrat cu racord 
ventilaţie pentru montare în 

zidărie 

 AM112   Basicmodul 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 AM115/1000   Renovmodul 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 P128 

 Ventilator pentru rezervor WC 
încastrat cu racord ventilaţie 

 AM101/1000   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 

 AM101/850   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 

 AM101/1120F   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 
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H = adâncime de instalare

Posibilitatea de 
a instala mânere 
de susţinere

Proiectare 
ranforsată

Accesibilitate 
confortabilă 
de clătire

Soluţii fără 
bariere

Caracteristicile programului pentru persoanele vîrstnice și cele cu mobilitate redusă

W O O D W O O DW O O D

SLIM

H = 83 mm

H = 200 mm

H = 125–200 mm

Cu acţionare de sus

Pentru persoanele vîrstnice și cele cu mobilitate redusă

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

SLIM

Pentru case din lemn 

Auto-portant

P169

 Recipient pentru tablete 

curăţare WC 

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

 AM1101/1200  
 Sádromodul Slim 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 

 AM116/1120   Solomodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (susţinere proprie) 

 A106/1120  

 Cadru de montaj pentru suport 
montare mâner pentru persoane 

cu handicap 

 AM101/1300H   Sádromodul  

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 

destinat persoanelor cu 
mobilitate redusă 

 AM116/1300H   Solomodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (susţinere 

proprie) destinat persoanelor cu 
mobilitate redusă 

 AM1115/1000  
 Renovmodul Slim 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 AM1112   Basicmodul Slim 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 AM119/1000   Renovmodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
zidărie cu acţionare de sus sau 

din faţă 

 AM118/1000   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) cu 

acţionare de sus sau din faţă 

 AM101/1500L  
 Medic Assistant 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate, înălţime 

ajustabilă – destinat persoanelor 
cu mobilitate redusă 

 AM119/850   Renovmodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
zidărie cu acţionare de sus sau 

din faţă 

 AM118/850   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) cu 

acţionare de sus sau din faţă 

 AM101/850W   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 

 AM112W   Basicmodul 

 Rezervor WC încastrat 
pentru montare în zidărie 

 AM101/1120W   Sádromodul 

 Rezervor WC încastrat pentru 
instalări uscate (în gips-carton) 
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Pentru lavoare și baterii

Pentru bideuri, urinale și altele

Caracteristicile cadrelor de montaj

Garanţie 
15 ani

Partiţiile cadrului de montaj 
sunt ajustabile pe înălţime

Instalare simplă 
și rapidă

Capacitate de 
încărcare 400 kg

 A104/850 

 Cadru de montaj 
pentru lavoar 

 A104A/1120 

 Cadru de montaj 
pentru lavoar și 

baterie 

 A105/450 

 Cadru de montaj 
pentru bideu 

 A106/1120 

 Cadru de montaj 
pentru suport 

montare mâner 
pentru persoane cu 

handicap 

 A105/850 

 Cadru de montaj 
pentru bideu 

 A107/1120 

 Cadru de montaj 
pentru urinal 

 A105/1000 

 Cadru de montaj 
pentru bideu 

 A107S/1200 

 Cadru de montaj 
pentru urinal și senzor 

 A105/1120 

 Cadru de montaj 
pentru bideu 

 A108/1300 

 Cadru de montaj 
pentru chiuvetă 

tehnică și baterie 

 A114/1120 

 Cadru de montaj 
pentru vas WC 

suspendat 

 A113/1120 

 Cadru de montaj 
pentru vas WC 

suspendat kombi 

 A114S/1200 

 Cadru de montaj 
pentru vas WC 

suspendat și senzor 

 A104/1000 

 Cadru de montaj 
pentru lavoar 

 A104/1120 

 Cadru de montaj 
pentru lavoar 

 A117B 

 Cadru de montaj 
pentru baterie în 
structuri de gips-

carton 

 A108F/1100 

 Cadru de montaj 
cu rezervor pentru 
chiuvete tehnice cu 

evacuare de DN90/110 
și baterie 

 A108F/1500 

 Cadru de montaj 
cu rezervor pentru 
chiuvete tehnice cu 

evacuare de DN90/110 
și baterie 

 A117PB 

 Cadru de montaj 
pentru baterie 

incastrată în structuri 
de gips-carton 

 A104PB/1120 

 Cadru de montaj 
pentru baterie 

incastrată 

 A104AVS/1120 

 Cadru de montaj 
pentru lavoar si 

baterie incastrată, cu 
sifon inclus 

 A104B/1120 

 Cadru de montaj 
pentru baterie 
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Programul de senzori include produse destinate 

utilizării fără contact a toaletei sau urinalului. 

Programul este utilizat în zone cu concentraţie 

ridicată de oameni și e proiectat să respecte pe 

deplin standardele de igienă aplicabile în UE. Senzorii 

sunt echipaţi cu un sistem clătire igienică reglabilă 

prin care vasul de toaletă se clătește singur cu apă 

după un anumit număr de jeturi sau după o perioadă 

de timp specifi cată de la ultima clătire. Sistemele 

cu senzori pot fi  folosite atât pentru rezervoarele 

încastrate cât și pentru urinale.

Dispozitive de clătire automată pentru WC

S I S T E M E D E S E NZO R I

Dispozitive de clătire automată pentru urinale

Clapete de acţionare cu senzor  Sisteme de clătire cu posibilitate de acţionare de la 

distanţă 

Programul este 
disponibil 
pe site-ul 
www.alcaplast.ro

Confi gurare simplă, 
poate fi  conectat 
prin cablul mini 
USB la un calculator 
sau pe un sistem 
de management al 
clădirilor inteligente

Posibilitatea 
de a stabili clătire 
igienică

Comutator magnetic 
pentru setarea de 
service și curăţenie

Alimentare de la 
reţea sau cu baterie

Posibilitatea de selecţie 
a modelului – cromat 
sau metalic

Avantajele sistemelor cu senzori

 M371S  
 M371S-SLIM 

 Clapetă de acţionare pentru 
rezervor încastrat cu senzor, 
cromat–lucios (alimentare la 

reţea) 

 M370S  
 M370S-SLIM 

 Clapetă de acţionare pentru 
rezervor încastrat cu senzor, alb 

(alimentare la reţea) 

 M279S   Antivandal 

 M279S-SLIM   Antivandal 

 Clapetă de acţionare Antivandal 
pentru rezervor încastrat cu 

senzor, metalic (alimentare la 
reţea) 

 ASP3 

 Dispozitiv de clătire automata 
a vasului WC, cromat, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 ASP3-KB 

 Dispozitiv de clătire automata 
a vasului WC, metal, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 ASP4-B 

 Dispozitiv de clătire automată 
a pisoarului, cromat, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 ASP4-K 

 Dispozitiv de clătire automată 
a pisoarului, metal, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 ASP3-B 

 Dispozitiv de clătire automata 
a vasului WC, cromat, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 ASP3-K 

 Dispozitiv de clătire automata 
a vasului WC, metal, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 ASP4 

 Dispozitiv de clătire automată 
a pisoarului, cromat, 12 V 

(alimentare la reţea) 

 ASP3-KBT 

 Dispozitiv de clătire automata 
a vasului WC, acţionare manuală, 

metal, 6 V (alimentare cu 
acumulator) 

 ASP3-KT 

 Dispozitiv de clătire automata 
a vasului WC, acţionare manuală, 
metal, 12 V (alimentare la reţea) 

 ASP4-KB 

 Dispozitiv de clătire automată 
a pisoarului, metal, 6 V 

(alimentare cu acumulator) 

 ASP4-KT 

 Dispozitiv de clătire automată 
a pisoarului, actionare manuală, 
metal, 12 V (alimentare la reţea) 

 M371SB 

 Clapetă de acţionare pentru 
rezervor încastrat cu senzor, 
cromat–lucios (alimentare 

acumulator) 

 M370SB 

 Clapetă de acţionare pentru 
rezervor încastrat cu senzor, alb 

(alimentare acumulator) 

 M279SB   Antivandal 

 Clapetă de acţionare Antivandal 
pentru rezervor încastrat cu 
senzor, metalic (alimentare 

acumulator) 

 MPO11 

 Buton clătire pneumatică distanţă 
– acţionare manuală, cromat-

lucios, montare: în perete 

 MPO10 

 Buton clătire pneumatică 
distanţă – acţionare manuală, alb, 

montare: în perete 

 MPO12 

 Buton clătire pneumatică 
distanţă – acţionare picior, metal, 

montare: pe pardoseală 

 MPO13 

 Buton clătire pneumatică distanţă 
– acţionare picior, metal, montare: 

pe perete 
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Clapete de acţionare ALCA : 

Ele sunt pe deplin compatibile cu toate rezervoarele WC încastrate ALCA.

Dublă spălare 3/6 l, cu o rezervă igienică: 

Volumul de apă în rezervor: 9 l 

Clătire mică: 3 l 

Clătire mare: 6 l 

Rezervă igienică: 3 l 

După clătirea mare o rezervă de trei litri rămâne pentru eventuala 

necesitate de clătire suplimentară.

Compatibilitatea 

clapetelor 

de acţionare

Spălare dublă
3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

Flotoare

De două ori mai rapid, mai silenţios.

Rezistenţă sporită la murdărie și impurităţi, longevitate extinsă.

Produs de calitate superioară pentru același preţ.

Garanţie extinsă 6 ani.

Inclus cu toate sistemele ALCA WC.

De asemenea, poate fi  achiziţionat separat ca pachet universal cu două variante de 

conectare, potrivit pentru toate tipurile de rezervor.

Clapetele FLAT selectate și toate clapetele THIN au un mecanism de înclinare 

adăugat pentru a permite o funcţionare mai ușoară a distribuitorului de tablete. 

Sistemul permite îndepărtarea simplă a clapetei, astfel încât tabletele să poată 

fi  introduse direct în rezervor.

Clapetă de acţionare 

cu mecanism de 

înclinare

Recipient pentru 

tablete de curăţare 

wc

Modalitate discretă de a împrospăta toaleta.

Dezinfectează vasul și rezervorul sistemului WC. 

Inclus în toate modulele inovatoare ALCA WC.

Funcţionare ușoară datorită mecanismului de înclinare a clapetelor.

Potrivit pentru toate tipurile de tablete pentru rezervoare WC.

Poate fi  adăugat la tipuri mai vechi de sisteme ALCA ca accesoriu, folosind codul 

P169.

Blocare ușoară – un 

set pentru montare 

pe perete

Noul design permite o montare simplă pe perete în jumătate din 

timp. 

Reglare suplimentară opţională într-o poziţie optimă folosind 

o cheie Allen accesată prin partea din faţă a cadrului.
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Clătirea 

ecologică

1 buc cisterna

Impermeabilitate garantată: 

Rezervorul de apă este fabricat dintr-o singură bucată, ceea ce asigură 

o impermeabilitate absolută.

Control 100%: 

Strângerea fi ecărui rezervor este controlată de presiunea aerului.

Material de calitate:  

Din polietilenă (PE) – asigură caracteristici stabile pe termen lung și durabilitate.

Orice rezervor încastrat ALCA (cu excepţia rezervorului WC 

încastrat SLIM) poate fi  cu ușurinţă transformat în varianta 

ECOLOGY prin înlocuirea supapei de spălare standard, cu 

supapa A06E și alegerea tipului potrivit de ceramica WC. 

Volumul de clătire poate fi  reglat de la 2 la 9 litri.

Sistem nou 

de blocare 

a picioarelor

Piese de schimb

Conectare sigură 

și ușoară la admisia 

de apă

Accesorii

Toate accesoriile sunt incluse în pachet:

Ambalajul fi ecărui produs conţine un set complet 

de accesorii de instalare pentru montarea vasului 

de WC, inclusiv materialul de ancorare și toate 

capacele de instalare necesare.

Garantarea disponibilităţii de 25 de ani, 

a tuturor pieselor de schimb.

Catalog de piese de schimb:

Descarca de pe site-ul www.alcaplast.ro.

Consultanta:

Posibilitatea de consultaţii telefonice și de internet 

cu ingineri Alcaplast.

Sistemul de blocare al picioarelor permite fi xarea înălţimii 

necesare a cadrului pentru a stabili poziţia fi nală prin 

strângere. Acest lucru elimină necesitatea ajutorului unei alte 

persoane în timpul instalării și, de asemenea, crește precizia 

montajului.

Închide orifi ciul de intrare a apei în rezervor:

Robinet de umplere SCHELL (șa).

Conexiunea la racordul de tranziţie:

Montate în timpul producţiei, garantată etanșeitatea.

CONFIGURATOR ONLINE

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie
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ONLINE CONFIGURATOR

www.alcaplast.ro/ro/ghid-de-selectie

ALCA – un brand premium

Brandul premium ALCA reprezinta o serie de 

produse de design foarte bine elaborate cu valoare 

de utilitate mare. Alcaplast creează noi tendinţe 

în domeniul tehnologiei sanitare. Cooperarea 

noastră cu designeri cehi de top în crearea de 

noi linii de produse, ne-a adus mai multe premii 

prestigioase.

Produs ceh proiectat de ingineri cehi

Calitate, soluţii tehnice, inovaţie, design – acestea 

sunt caracteristicile de bază ale produselor Alcaplast. 

Nivelul ridicat de profesionalism și de califi care al 

tehnicienilor cehi se bazează pe tradiţia istorică 

a industriei cehe, care are o vechime de peste 100 

de ani, și este cunoscută în întreaga lume pentru 

produsele sale de calitate superioară, care sunt 

moderne și extrem de fi abile.

Lider în Europa

Cu zece ani în urmă Alcaplast a produs primele 

rigole de duș din oţel inoxidabil. Datorită sistemelor 

de producţie de primă clasă, calităţii materiei 

prime și debitului mai mult de 60 de litri pe minut, 

noi suntem lider de piaţă în Europa. Clienţii apreciază 

detaliile inteligente, anduranţa și fi abilitate ridicată.

Înfi inţarea companiei

Afacere de familie cehă, care a fost înfi inţată în 

anul 1998. La acel moment, produceam doar două 

produse – valvă de umplere și de clătire. Gama 

actuală largă de produse Alcaplast a devenit cea 

mai bine vândută în domeniul ei, în multe ţări din 

întreaga lume.

Premii – Antreprenorul anului 2018

Reușita într-un astfel de mediu concurenţial nu este 

ușoară. Fondatorii companiei Alcaplast au câștigat 

competiţia în cadrul căreia au concurat mai bine de 

100 de antreprenori.

„Ne simţim mândri să fi  câștigat acest premiu. Am fost 

într-o companie fantastică printre oameni minunaţi 

și care ne-au inspirat. Este bine că există concurenţă, 

care are aceleași criterii în toate ţările și că se extinde 

gradul de conștientizare a poveștii noastre de afaceri 

motivând viitori oameni de afaceri. "

Radka Prokopova un František Fabičovic

soţ și soţie și fondatorii companiei Alcaplast

100 cele mai bune companii din 

republica cehă

Alcaplast și-a apărat poziţia printre primele sute 

de companii cehe de succes pentru al patrulea an 

consecutiv. În 2020 a terminat pe un excelent loc 26. 
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CALITATE 

TRADIŢIONALĂ

CU ELEGANŢĂ 

ȘI INOVAŢIE.

ACESTA ESTE MODUL 

ÎN CARE ÎNŢELEGEM 

SĂ ABORDĂM MUNCA 

NOASTRĂ

Academia Alcaplast

Academia Alcaplast a fost înfi inţată în 2009. Centrul de 

instruire a fost creat pentru a sprijini educaţia clienţilor 

Alcaplast pe baza prezentării și formării profesionale 

directe asociate produselor noastre. Acum oferim 

training online și instruire externă clienţilor noștri din 

Republica Cehă și din străinătate folosind duba noastră 

de prezentare. Instruim peste 3.000 de profesioniști în 

fi ecare an. Ei sunt o garanţie a instalării profesionale și 

a asistenţei tehnice pe piaţă.

Alcaplast International

Filiale:

 Slovacia  Ungaria  Polonia  România  Rusia 

 Ucraina  Belarus  Georgia  Serbia 

 Statele Baltice  Bulgaria

Ne proiectăm produsele astfel încât să poată 

simplifi ca viaţa în multe ţări. Datorită faptului că sunt 

universale și îndeplinesc standardele internaţionale 

exigente, aceasta nu este o problemă. Depozitele 

de distribuţie și echipele de vânzări ALCAPLAST din 

ţările din afara Republicii Cehe asigură comunicarea 

și service-ul pentru clienţii noștri. 
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Echipa noastră de specialişti vă stă 

întotdeauna la dispoziţie pentru ajutor 

la instalare și proiectare şi pentru a vă oferi 

cotaţii de preţ pentru produse.
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