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Noua
generație
lux
Brandul premium ALCA primește un nou aspect
proaspăt pentru cea de a 24-a aniversare.
Designul elegant, manopera de primă clasă și
garanția peste standard rămân neschimbate.
Noul design de logo este însoțit de redenumirea
companiei. Alcaplast își schimbă numele în
Alcadrain, care exprimă mai bine natura produselor
de drenaj.
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Produsele din gama INDIVIDUAL
combină culori atractive cu
suprafețe extrem de rezistente.
Descoperă tehnologia de acoperire
PVD și adaptează-ți interiorul la
personalitatea ta.

Protejarea sănătății tale
Ne găsim într-un moment în care viața
noastră este afectată dramatic de un nou
virus. Prevenirea este esențială în lupta
împotriva răspândirii sale, prin urmare,
aducem o serie de inovații care previn
răspândirea virușilor și a bacteriilor și,
astfel, vă protejează sănătatea.
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Eficiență și discreție. 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 îți garantează tot
confortul.
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Inovație în privința rezervoarelor
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CLAPETE DE ACȚIONARE FLAT

Individual

Tehnologie PVD unică
Finisajul luxos de înaltă calitate pentru produsele PVD este creat prin
aplicarea unui strat foarte subțire 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 finisaj super-lucios, fie în varianta mată cu
o textură mai pronunțată. Ambele variante sunt disponibile în patru culori.
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Lucios

Mat
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PROGRAM

Individual

Armonie
perfectă
Acum puteți opta la discreție pentru tonuri
de auriu-roșcat fermecătoare. Sau poate
preferați un auriu orbitor? Poate că înclinați
către nichel negru. Indiferent ce decideți,
vă puteți baza întotdeauna pe rezistența
perfectă a culorilor și rezistența la abraziune.

Potrivire
perfecta
Am ales cele mai căutate nuanțe și am asortat
perfect culorile cu toate produsele din gama
INDIVIDUAL. Prin urmare, nu trebuie să vă
faceți griji că clapeta de acționare, sifonul,
ventilul click-clack sau robinetul colțar nu s-ar
potrivi una cu cealaltă sau cu bateriile dvs.
G-P

G-B

RG-P

RG-B

N-P

N-B

GM-P

GM-B

FUN-RG-P

Clapetă de acţionare pentru rezervor încastrat, RED GOLD-lucios

A400-RG-P

Sifon lavoar DN32, RED GOLD-lucios

A392-RG-P

Ventil lavoar CLICK/CLACK 5/4", metalic cu
preaplin, bronz-antic, RED GOLD-lucios

AM115/1000
+ FUN-G-P
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie cu clapetă
de acţionare FLAT
FUN GOLD-lucios
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Adresați-vă arhitectului sau showrrom-ului
pentru un eșantionator de culori.

A55K-RG-P

Ventil cadă automat cu sifon și preaplin,
RED GOLD-lucios

ARV001-RG-P

Robinet colțar cu filtru 1/2"×3/8", RED
GOLD-lucios
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CLAPETE DE ACȚIONARE FLAT

Moon

FLAT FUN
pentru orice tip
de interior

5 mm

FUN-WHITE

Clapetă de acționare cu
mecanism de înclinare
Ramele unor clapete selectate din gama
FLAT au un mecanism de înclinare pentru
o îndepărtare mai ușoară a clapetei. În
combinație cu un distribuitor de tablete WC,
inclus în pachetul rezervorului încastrat,
creează un sistem de igienă și mai bună
a toaletei.

Oţel inoxidabil-alb lucios

FUN / FUN-INOX

FUN-RG-P

RED GOLD-lucios

FUN-BRASS

Alunox / Oţel inoxidabil

Alamă

TURN

Alunox-mat

Anti-fingerprint

FUN

Suprafața clapetelor de acționare FLAT
are un strat protector special, care
ascunde semnele de amprente digitale.
Datorită acestui strat protector, clapetele
de acționare nu necesită întreținere sau
curățare frecventă, fapt ce le prelungește
durata de viață.

FUN-BLACK

Oţel inoxidabil-negru mat

FUN-ANTIC

Bronz-antic

Alunox-mat

MOON

Alunox-mat
Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 5 mm

FLAT ALUNOX cu iluminare
clapetă de acționare
STRIPE

Alunox-mat/lucios

Vă prezentăm clapetele AIR-LIGHT care în
combinație cu iluminarea din spate, aduc o
lumină difuză, plăcută care subliniază designul
și funcționalitatea băii d-voastră.
Disponibile în următoarele culori:
albastru, rosu, verde, alb și curcubeu

AIR

Model nou de clapetă moon

Alunox-mat

Noul design a fost creat prin combinarea formelor rotunde și pătrate pentru
a urma o nouă tendință în designul casei și, în același timp, a fost un aspect
universal pentru majoritatea băilor.
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CLAPETE DE ACȚIONARE FLAT

Armonia
materialelor

Clapete de
acționare seria
FLAT, aspect
atemporal,
materiale
premium și
funcționare
impecabilă
Clapetă de acționare
FUN-BRASS

5 mm

MOON

Alunox-mat
Dimensiuni externe: 247 × 165 × 5 mm

5 mm

Clapeta metalică FUN-BRASS cu finisaj
de alamă are o grosime de numai 5
mm, ceea ce înseamnă că abia trece
de nivelul faianței. Designul elegant și
culorile atractive pot fi utilizate în mod
eficient în conceptul de toaletă modernă.
De asemenea, clapeta este dotată și cu
protecție anti-amprentă.
FUN-BRASS

Alamă
Dimensiuni externe: 247 × 165 × 5 mm

Pur și simplu compatibil
Credem că lucrurile perfecte nu trebuie să
fie complicate. Din acest motiv am creat
clapetele care să fie perfect compatibile cu
toate sistemele de rezervor încastrat Alca.
Astfel, puteți 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.

AM100/1000
+ clapetă de
acționare
FUN-BRASS

Clapete de sticlă STRIPE
Clapetele de sticlă albe sau negre se potrivesc
oricărei băi moderne. Atenția la detaliu și
modelul simplu scot în evidență sticla și oțelul
inoxidabil.

Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie
cu clapetă de acționare
FUN-BRASS
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CLAPETE DE ACȚIONARE FLAT

Viitorul
la atingerea mâinii

Clapetele
de acționare
inovatoare
touch-free
Night Light

7 mm

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

Sticlă neagră
Dimensiuni externe: 247 × 165 × 7 mm

Flexibilitatea supremă
Clapetele de acționare Night-Light
excelează la un număr de parametri
reglabili. Puteți alege culoarea și
alte funcții ale clapetei în funcție de
dispoziție.

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

Sticlă neagră
Dimensiuni externe: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

NIGHT LIGHT-3

Sticlă neagră
Dimensiuni externe: 247 × 165 × 7 mm

Sticlă neagră
Dimensiuni externe: 247 × 165 × 7 mm

Barbora Škorpilová
Arhitect, designer și creatoare a clapetelor
de acționare 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 acționare
inovatoare touch-free
NIGHT LIGHT
Funcționează fără contact direct pentru un confort sporit. Îmbinarea design-ului
cu funcționalitatea ne-au adus prestigiosul premiu
iF Design Award 2018.
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CLAPETE DE ACȚIONARE THIN

Finețe
elegantă

Lucios sau mat?

5 mm

Fin ca satinul
La crearea noilor clapete albe, am fost
inspirați de delicatețea satinului. Am
dezvoltat produsul pentru a fi plăcut atât
vederii cât și atingerii.

M572

Crom-mat
Dimensiuni externe:
247 × 165 × 5 mm

Tratament anti-bacterian al
suprafeței
Finisajul de suprafață al calpetelor mate
din gama THIN conține acum nanoparticule
de argint care împiedică răspândirea
microorganismelor nedorite.
M576

Clapetă de acționare cu
mecanism de înclinare

Alb-mat
Dimensiuni externe:
247 × 165 × 5 mm

Ramele clapetelor selectate din gama THIN
au un mecanism de înclinare adăugat pentru
îndepărtarea mai ușoară. În combinație cu un
dozator de tablete, inclus în fiecare modul
WC, creează un sistem de igienă și mai bună
a toaletei.
M775

Alb/auriu
Dimensiuni externe:
247 × 165 × 5 mm

Numai 5 mm
Vă prezentăm clapetele de acționare THIN,
care datorită profilului plat se evidențiază
numai cinci milimetri din ceramică. Astfel
garantează o îmbinare perfectă și discretă
cu restul camerei de baie. În combinație cu
rezervoarele SLIM se economisesc centimetri
suplimentari din spațiul toaletei

6 variante de culori

AM1101/1200
+ M578

Sunt disponibile în 3 modele și 6 finisaje de
suprafață - alb-lucios, alb-mat, crom-lucios,
crom-mat, negru-mat și auriu-lucios. Atât
designul pătrat cât și cel rotund vă oferă
linii curate, finisaje precise și funcționare
silențioasă.

Rezervor WC încastrat pentru
pereți din gips-carton cu
clapetă negru THIN
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CLAPETE DE ACȚIONARE ALCA

Vă protejăm
sănătatea

Recipient de tablete WC
pentru igiena completă
a vasului de toaletă
Igiena este un subiect absolut crucial pentru
comunitatea noastră. Cu toții trebuie să
ne străduim să trăim responsabil și să ne
protejăm pe noi înșine și pe cei dragi. De
aceea, am decis că fiecare modul ALCA
inovat pe care îl cumpărați va include și un
distribuitor de tablete WC gratuit.

Mecanismul de inclinare al
clapetelor pentru inserarea
ușoară a tabletelor de
curățare WC

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. Prospețimea plăcută
devine un bonus, pe care toată lumea îl
merită și nu trebuie rezervat doar pentru cei
care plătesc un plus.

Stratul antibacterian distruge
microorganismele nedorite

Clătirea fără atingere previne
răspândirea virușilor și
a bacteriilor

De aceea am dezvoltat o gamă largă de
produse cu suprafețe acoperite cu un film
care garantează un mediu steril imaculat.

Ce va garanta un transfer de bacterii de zero
procente? Control fără atingere. De aceea
continuăm să producem și să îmbunătățim
această gamă de produse. Veți găsi o soluție
într-un singur gest elegant și veți menține
o distanță sănătoasă de contactul bacterian.

Nanoparticulele de argint previn răspândirea
microorganismelor nedorite. În combinație
cu capacele antibacteriene, puteți crea
un mediu care nu permite bacteriilor să se
înmulțească.

MOON-BLACK

Negru-mat

M778

TURN-BLACK

Negru-mat

M776

Negru-mat/cromat-lucios

Alb-mat/cromat-lucios

Negru-mat

Alb-mat

M678
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M676

FUN-BLACK

Negru-mat

M578

Negru-mat

M278

Negru-mat

M576

Alb-mat

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM

Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM

Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM

Sticlă-negru
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FLAT ALUNOX

MOON Alunox-mat *

FLAT COLOUR

MOON-BRASS
Alamă *

TURN-BRASS
Alamă *

(ALUMINIU)

THIN (GROSIME 5 MM)

/ FLAT INOX (OȚEL INOXIDABIL)

TURN Alunox-mat *
TURN-INOX Oţel
inoxidabil-semi mat *

FUN Alunox-mat *
FUN-INOX Oţel inoxidabilsemi mat *

STRIPE Alunox-mat/lucios
STRIPE-INOX Oţel
inoxidabil-semi mat/lucios

M771 Cromat-lucios/
M770 Alb-lucios/cromatcromat-mat *
lucios *
M776 Alb-mat/cromat-lucios *

M772 Cromat-mat/
cromat-lucios *

M778 Negru-mat/cromatlucios *

M775 Alb-lucios/auriulucios *

M670 Alb-lucios *
M676 Alb-mat *

M671 Cromat-lucios *

M672 Cromat-mat *

M678 Negru-mat *

M675 Auriu-lucios *

M570 Alb-lucios *
M576 Alb-mat *

M571 Cromat-lucios *

M572 Cromat-mat *

M578 Negru-mat *

M575 Auriu-lucios *

M70 Alb-lucios

M71 Cromat-lucios

M72 Cromat-mat

M73 Chrom-lesk/mat

M75 Auriu-lucios

M270 Alb-lucios

M271 Cromat-lucios

M272 Cromat-mat

M278 Negru-mat

M275 Auriu-lucios

M370 Alb-lucios

M371 Cromat-lucios

M372 Cromat-mat

M378 Negru-mat

M375 Auriu-lucios

M1710 Alb-lucios

M1710-8 Alb-mat/negrulucios

M1741 Cromat-lucios

M1718 Negru-lucios

M1713 Cromat- lucios/mat

M1720-1 Alb-lucios/
cromat-lucios

M1721 Cromat-lucios

M1722 Cromat-mat

M1728-2 Negru-lucios/
cromat-mat

M1725 Auriu-lucios

(CULOARE LUCIOS)

MOON-WHITE
Oţel inoxidabil-alb
lucios *

TURN-WHITE
Oţel inoxidabil-alb
lucios *

MOON-BLACK
Oţel inoxidabilnegru mat**

TURN-BLACK
Oţel inoxidabilnegru mat* *

STRIPE-WHITE Oţel
inoxidabil-alb lucios

FUN-WHITE Oţel
inoxidabil-alb lucios *

FUN-ANTIC Bronz-antic *

STRIPE-GL1204 Sticlănegru

STRIPE-BLACK Oţel
inoxidabil-negru lucios

FUN-BLACK Oţel
inoxidabil-negru mat* *

BASIC

AIR LIGHT

FLAT GLASS

(ALUMINIU CU ILUMINAT)

(STICLĂ)

FUN-BRASS Alamă *

AIR Alunox-mat *
AIR-INOX Oţel inoxidabilsemi mat *

STRIPE-GL1200 Sticlă-alb

AIR LIGHT Alunox-mat

INDIVIDUAL

FUN-G-P GOLD-lucios *

FUN-G-B GOLD-mat
periat *

FUN-RG-P RED GOLDlucios *

FUN-RG-B RED GOLDmat periat *

FĂRĂ ATINGERE

FUN-N-P NICKEL-lucios *

FUN-N-B NICKEL-mat
periat *

FUN-GM-P GUN
METAL-lucios *

FUN-GM-B GUN METALmat periat *
247 mm

(STICLĂ)

165 mm

NIGHT LIGHT-1
Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-2
Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-3
Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-1-SLIM
Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-2-SLIM
Sticlă-negru

NIGHT LIGHT-3-SLIM
Sticlă-negru
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Dimensiunile tuturor
clapetelor de acționare

*

mecanism de
înclinare a clapetei de acționare

21

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE

Nouă
generație

Avem încredere în
produsele noastre,
astfel, oferim
o garanție extinsă
15 ani

Recipient pentru
tablete de curățare
wc

H = 125 mm

Gama completa de produse
Gama de rezervoare încastrate ALCA
este concepută pentru a putea acoperi
toate utilizările posibile. Aceasta include
nu numai construirea în pereți portanți,
instalarea în gips-carton, ci și o opțiune
de instalare a sistemului în spațiile de baie
deschise.

STANDARD
H = 83 mm

Recipient de tablete WC
pentru fiecare rezervor
Suntem singurul producător care a inclus
un recipient de tablete WC în fiecare
rezervor ALCA standard din 2021.
Dispenserul poate fi achiziționat ca
accesoriu (folosind codul P169) pentru
tipurile de rezervoare ALCA încorporate
mai vechi, existente.

Sisteme standard

Sisteme cu ventilație

Grație anilor de experiență pe piața
rezervoarelor încastrate în perete,
modulele noastre pot fi adaptate
oricărui spațiu.

În caz de ventilare naturală insuficientă
a zonei de toaletă, oferim o soluție
cu ventilație forțată a aerului prin
vasul de toaletă. Această problemă
este rezolvată prin intermediul
rezervoarelor WC încastrate ALCA
marcate cu „V” în codul lor.

Sisteme ECOLOGY
AM115/1000
+ FUN-G-P
Rezervor WC încastrat pentru
zidărie cu clapetă
cu clapetă FLAT FUN
auriu-lucios

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 fiecare clătire.
Acest lucru nu salvează doar planeta
dar și reduce cheltuielile. Acestea
sunt marcate cu litera „E“ în codul
produsului.

ani garanție

ecology
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SLIM

Sisteme cu acționare
superioară sau frontală
O soluție flexibilă, care vă permite
să plasați clapeta pe rezervor
în poziție orizontală. Acestă soluție
este aplicabilă în principal în
apartamentele de la mansardă sau
dacă toaleta este situată sub pervaz.

Sistemele WOOD pentru
casele construite din
lemn
Soluție specială pentru casele
construite din lemn sau pentru
unitățile rezidențiale mobile are
o protecție remarcabilă împotriva
posibilei infiltrări a apei în structura
de lemn a casei.Noua construcție
permite înclinarea rezervorului înainte.
Rezervorul WC încastrat poate fi
montat foarte ușor în lemn prin
intermediul orificiilor de pe cadrul de
montaj.

Sisteme SLIM
În spații reduse, construcții de beton,
compartimentări cu gips-carton sau
renovări. Sistemele Slim au o grosime
de doar 83 mm, astfel încât să puteți
economisi spațiu și să creați ușor
o baie sau o toaletă.
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE

2022 – sisteme de
toaletă îmbunătățite

inovație pe
care o
cunoașteți
deja

SISTEM NOU DE
BLOCARE A PICIOARELOR
0–93 mm

Flotor de umplere
De două ori mai rapid, extrem de
silențios, extrem de rezistent la
impuritățile din apă. Special dezvoltat
pentru registrul de presiune de 0,5–16
bar. În plus, cu o garanție extinsă de
6 ani.
Inclus cu toate sistemele ALCA WC. De
asemenea, poate fi achiziționat separat
ca pachet universal cu două variante
de conectare, potrivit pentru toate
tipurile de rezervor.

Recipient pentru tablete
de curățare WC
Împrospătare discretă a toaletei pentru
toate tipurile de vase din ceramică.
Dezinfectează vasul și rezervorul
sistemului WC. Inclus cu fiecare
rezervor încastrat inovator ALCA WC
(cu excepția variantelor SLIM și WOOD)
fără o creștere a prețului.
Datorită sistemului de înclinare
aclapetei, funcționarea dozatorului este
ușoară. Potrivit pentru toate tipurile de
tablete pentru rezervoare WC

Clipsuri noi de prindere
pentru rezervor cu
izolație din două
componente
Datorită materialului cu două
componente, transmisia vibrațiilor de
la atașamentul dintre rezervor și cadru
este izolată. Înclinarea rezervorului
înainte permite instalarea în construcții
de gips-carton, cabane portabile și
construcții din lemn.

⟵

⟵

⟵

SUPORT CU ȘINĂ
CULISANTĂ PENTRU CONECTORUL
DE EVACUARE

⟵

⟵

ani garanție

Blocare ușoară – un
set pentru montare pe
perete

Inovație în atasarea
unui robinet colțar la
rezervor

Noua soluție de construcție permite
o montare ușoară a cadrului pe
perete în jumătate din timp.

Instalare mai ușoară și mai rapidă la
alimentarea cu apă

Reglare suplimentară opțională
într-o poziție optimă folosind o cheie
Allen accesată prin partea din față
a cadrului.

Rezervor inovator cu un nou tip de
valvă unghiulară Shell

CONDUCTA DE
ALIMENTARE
CU APĂ CU O-RING

Poate fi adăugat la tipuri mai vechi de
sisteme ALCA ca accesoriu, folosind
codul P169.
CADRE DE MONTARE
ȘI BURDUF
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE

Recipient pentru
tablete de
curățare WC

Modalitate discretă
de a împrospăta
toaleta

Distribuitorul de
tabletă de wc este
o parte a rezervorului

Inclus în noile sisteme de WC
Recipientul pentru tablete WC este un
accesoriu care se încadrează în majoritatea
tipurilor de rezervoare WC ALCA direct
în procesul de producție, fără o creștere
a prețului.

Pentru toate tipurile de
rezervoare WC încastrate
Acest accesoriu permite o întreținere
mai ușoară a toaletei și folosește la
împrospătarea 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
opțiunea unei achiziții suplimentare
a dozatorului de tablete WC ca accesoriu,
utilizând codul P169.

P169
Recipient pentru tablete
de curățare WC
Posibilitatea de a adăuga la
sisteme de wc mai vechi

Dezinfectează vasul și
rezervorul sistemului WC
Cu fiecare clătire asigură o curățenie igienică
a vasului de WC și oferă toaletei un parfum
plăcut. Această soluție este ideală pentru
vasele de toaletă cu inel de clătire.
Tableta dizolvată dezinfectează și interiorul
rezervorului.

AM101/1120 + M770
Rezervor WC încastrat pentru
pereți din gips-carton cu
clapetă alb THIN

ani garanție
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Funcționare ușoară datorită
funcției 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 funcționare mai ușoară a dozatorului.
Dispenserul poate fi, desigur, utilizat cu alte
clapete, inclusiv tipurile mai vechi.
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE ECOLOGY

Maxim
ecologic

Economisiți
33% apă la
fiecare clătire
2l

Sistemele Ecology
Rezervoarele WC încastrate ALCA
ECOLOGY conțin mecanisme noi de
clătire, care folosesc un volum de apă mai
mic decât soluțiile standard. Tehnologia
dublă de volum pentru spălare 2/4 l
satisface cele mai recente cerințe de
mediu și economisește în același timp 33%
din apă, cu fiecare clătire.

4l

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 expoziția BIG 5
în Dubai.

ecology

AM101/1120E
+ STRIPE-WHITE
Rezervor WC încastrat
ECOLOGY pentru construcție
uscată (gips-carton) cu
clapetă FLAT STRIPE-WHITE
Variante rezervoare WC
încastrate ECOLOGY
AM100/1000E Alcamodul
AM115/1000E Renovmodul
AM101/1120E Sádromodul
AM102/1120E Jádromodul

Setare
clătire
mică
2–4 l

Setare
clătire
mare
3,5–6 l

Mecanismul
A06E

Schimbă-ți rezervorul
WC încastrat cu varianta
ECOLOGY

Noul flotor – pentru
longevitate extinsă și
economie de apă

Orice rezervor WC încastrat ALCA
(cu excepția 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.

Apa este denumită aurul viitorului.
De aceea este esențial să-l utilizați
economic și cu grijă. Noile noastre
flotoare funcționează nu numai
foarte repede, dar nu vă deranjează
cu zgomot inutil. În plus, acestea se
caracterizează prin acuratețea cu
care distribuie volumul adecvat de
apă necesară pentru spălare, ducând
astfel la economisirea apei.

→ vezi p. 40
A160P-3/8"
ani garanție
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE
CU VENTILAȚIE

Mereu
aer
proaspăt

Ventilație
eficientă și
silențioasă,
cu eliminarea
imediată
a mirosurilor
nedorite
Sisteme de toaletă cu
ventilație
Gama noastră de rezervoare WC cu
ventilație elimină mirosul direct din vasul
de toaletă. Ventilatorul puternic de
extracție evacuează imediat mirosul din
cameră.

Opțiuni de conexiune
Puteți conecta sistemul WC fie la
sistemul central de ventilație, fie folosiți
orice ventilator de extracție în linie. Linia
noastră de produse oferă un ventilator
extractor P128, care oferă o putere
suficientă pentru extragerea mirosurilor.

Soluţie de sistem
AM101/1120V
+ M778 + P128
Rezervor WC încastrat cu
ventilație pentru construcții
din gips-carton cu clapetă
THIN negru-mat /crom-lucio și
ventilator de extracție
Variante rezervoare WC
încastrate ALCA
cu ventilație
AM115/1000V Renovmodul
AM101/1120V Sádromodul
AM102/1120V Jádromodul

Sistemul prezintă ventilație cu putere
mare de extragere a mirosului direct
din vasul de toaletă. Acestea sunt
modele de rezervoare încastrate
ALCA marcate „V“, iar ventilatorul
de extracție este potrivit în special
pentru toalete fără ferestre sau
ca o ventilație suplimentară pentru
toaletele amplasate in baie. Astfel,
asigură o ventilație eficientă a băii,
reducând umiditatea și mirosurile
atunci când se utilizează toaleta.

ÎN OFERTA NOASTRĂ
P128 – Ventilator pentru
sistemele încastrate cu
ventilație

Pentru toate tipurile
de rezervoare WC
încastrate
Varianta cu ventilație este oferită
pentru toate tipurile de rezervoare
încastrate.
Sádromodul AM101/1200V,
Jádromodul AM102/1200V
sunt proiectate pentru folosire
în construcții gips-carton.

Fără costuri
suplimentare
Ventilatorul de extracție, care se
conectează la rezervoarele WC
încastrate este o cheltuială singulară.
Prin alegerea acestei metode de
extracție clientul nu trebuie să ia în
considerare alte cheltuieli, cum ar fi
filtrele de cărbune.

Renovmodul AM115/1000V este
proiectat pentru folosirea în zidărie
în timpul renovărilor.

→ vezi p. 40
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE CU
ACȚIONARE DE SUS SAU DIN FAȚĂ

Soluţie
flexibilă

Sistem
universal
pentru spatii
atipice
Cu acționare de sus
sau din față
Trebuie să amplasați toaleta într-o
mansardă cu un acoperiș înclinat
sau aveți un pervaz care vă încurcă?
Rezervorul Wc încastrat cu acționare
superioară sau frontală este o soluție
pentru o astfel de situație. Clapeta
de acționare este pur și simplu plasată
în poziție orizontala.

H = 170 mm

AM118/850
+ flush plate
FUN-WHITE
Pre-installation system
with top or front actuation
with flush plate
Inox-white polished
Variante de rezervoare WC
încastrate cu acționare de sus
sau din față
AM119/1000 Renovmodul
AM119/850 Renovmodul
AM118/1000 Sádromodul
AM118/850 Sádromodul
→ vezi p. 41
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Posibilitatea de a alege
Acționarea de sus rezolvă în mod
elegant problema rezervoarelor
încastrate instalate în camerele
cu înălțime redusă unde capacul
WC se poate suprapune peste
clapeta de acționare. Rezervoarele
WC încastrate AM118 și AM119
sunt disponibile în două înălțimi
de construcție de 850 sau 1000
mm. Vă oferim rezervorul AM119 în
varianta pentru zidărie sau perete de
gips-carton.

100% compatibilitate
a clapetelor de
acționare
Rezervoarele cu acționare de sus sau
din față sunt complet compatibile cu
toate clapetele de acționare Alca.
Spălarea este dublă, prin urmare,
poate fi setat volumul individual de
apă pentru clătire mare sau mică,
în funcție de nevoile dumneavoastră,
inclusiv opțiunea ECOLOGY pentru
economisirea apei de 2/4 litri.

Soluție pentru
economisire spațiu
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 acționare de sus. Nu sunt
necesare lucrări suplimentare pentru
conectarea la admisia de apă.

Atunci când clapeta este plasată
în poziție orizontală profilul redus
al clapetelor FLAT sau THIN este
scos în evidență.
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE
PENTRU CASE DIN LEMN

Armonie cu
natura

Dezvoltat
special pentru
case din lemn
Conexiune de apă în
condiții de siguranță
Conectarea apei la robinetul colțar
în interiorul rezervorului garantează
protecție crescută la infiltrarea apei.

Montare ușoară pe
construcții din lemn
AM101/1120W
+ M570
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (în gips-carton)
cu alb clapetă de acționare

Noua soluție de proiectare permite
înclinarea în față a rezervorului.
Astfel, sistemul poate fi atașat ușor la
construcțiile de lemn prin intermediul
orificiilor din cadrul de montaj.

Variante de rezervoare WC
încastrate pentru construcții
de lemn
AM112W Basicmodul
AM101/1120W Sádromodul
AM101/850W Sádromodul
→ vezi p. 41
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE SLIM

Economisire
spațiu

Soluție
completă,
clădiri cu
adâncime
redusă

SL

IM

Folosiți fiecare centimetru
Rezervoarele WC încastrate ALCA SLIM
reprezintă o soluție specializată pentru
spațiile mici în care fiecare centimetru
salvat este important. Acestea sunt
destinate instalării în băi mici și pereți mai
mici de 150 mm.

H = 83 mm

SLIM

AM1101/1200
SÁDROMODUL
SLIM + FUN–N–B
Rezervor WC încastrat pentru
construcție uscată (în gips-carton) cu clapetă FLAT FUN
auriu-roșcat
Variante rezervoare WC
încastrate SLIM
AM1112 Basicmodul Slim
AM1115/1000 Renovmodul Slim
AM1101/1200 Sádromodul Slim
→ vezi p. 41
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H = 125 mm

STANDARD

Cadru inovat pentru
o instalare mai ușoară
Cadrul sistemului SLIM WC
a suferit o inovație generală.
Include sistemul de blocare
a picioarelor de ancorare pentru
o reglare mai rapidă la înălțimea
dorită.
Adâncimea totală a acestui nou
cadru, inclusiv țeava de cot
reziduală, este de numai 95 mm,
în timp ce modulul standard are
o adâncime totală de 125 mm.

Tip nou de cot
de evacuare de
economisire
a spațiului pentru
rezervoarele WC SLIM
Modulele SLIM sunt sisteme WC
complete. Economisirea spațiului
se realizează cu utilizarea noului
cot de evacuare, care garantează
cea mai mică adâncime posibilă
de construcție.
În același timp, noua soluție de
instalare va permite o conexiune
mai rapidă la țeava de evacuare.
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REZERVOR WC ÎNCASTRAT CU ÎNĂLȚIME REGLABILĂ PENTRU
PERSOANELE CU MOBILITATE REDUSĂ

Nu există
bariere

Soluția
specială
fără bariere
îmbunătățește
calitatea vieții
Soluție sigură
pentru viitor
Putem întâmpina perioade dificile în
viață, atunci când trebuie să ne bazăm
pe ajutorul altora, fie din cauza unui
accident, a unei intervenții chirurgicale
sau pur si simplu la bătrânețe. Medic
Assistant permite reglarea înălțimii
vasului de toaletă, în intervalul de
30 cm, pentru o independență maximă și
confort în baie. Acționarea 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.

AM101/1500L
Medic Assistant
+ WC ALCA MEDIC

300 mm

Gamă completă
a programului „fără
bariere“

Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate, înălţime
ajustabilă – destinat persoanelor cu mobilitate redusă

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.).

Variante rezervoare WC
încastrate pentru persoanele
cu mobilitate redusă

Mai multe despre
www.alcaplast.ro/ro/
programul-fara-bariere

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant
→ vezi p. 41
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Rezervoare WC încastrate ALCA
Basic

H=

mm
125

AM112 Basicmodul

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

H=

H=

mm
125

AM100/1000 Alcamodul

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

m
0m
–25
125

H=

H=

mm
125

AM100/850 Alcamodul

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

m
0m
–25
125

H=

H=

mm
125

AM115/1000 Renovmodul

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

mm
–177
125

H=

H=

m
0m
–25
125

H=

AM101/1120 Sádromodul

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

mm
–177
125

Cu acționare de sus

H=

mm
–177
125

mm
170

H=

AM119/1000 Renovmodul

Pentru case din lemn
m
5m
= 12

H=

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

Ecology

H=

AM101/850 Sádromodul

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

mm
125

AM100/1000E Alcamodul

Rezervor WC încastrat ECOLOGY
pentru montare în zidărie

H=

AM115/1000E Renovmodul

H

m
5m
= 12

H=

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (sistem de prindere lateral
potrivit pentru renovarea clădirilor
construite din plăci de beton)

mm
125

Rezervor WC încastrat ECOLOGY
pentru montare în zidărie

Cu ventilație

AM102/1120 Jádromodul

H=

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (sistem de prindere lateral
potrivit pentru renovarea clădirilor
construite din plăci de beton)

m
0m
–25
125

AM101/1120E Sádromodul

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

m
0m
–25
125

AM102/1000 Jádromodul

H=

H=

AM102/1120E Jádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (în gips-carton) cu acționare de
sus sau din față

m
0m
–20
125

H=

H=

m
0m
–25
170

AM118/850 Sádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (în gips-carton) cu acționare de
sus sau din față

m
0m
–20
125

wood

wood

AM102/850 Jádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (sistem de prindere lateral
potrivit pentru renovarea clădirilor
construite din plăci de beton)

mm
–177
125

Rezervor WC încastrat ECOLOGY
pentru instalări uscate (sistem
de prindere lateral potrivit pentru
renovarea clădirilor construite din plăci
de beton)

m
0m
–25
170

AM118/1000 Sádromodul

Rezervor WC încastrat pentru zidărie
cu acționare de sus sau din față

wood

AM101/1000 Sádromodul

H=

AM119/850 Renovmodul

Rezervor WC încastrat pentru zidărie
cu acționare de sus sau din față

H

mm
170

H=

m
0m
–25
125

AM112W Basicmodul

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

SLIM

H=

AM101/1120W Sádromodul

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

m
83 m

H=

AM101/850W Sádromodul

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

m
86 m

H=

m
83 m

P169

Recipient pentru tablete curățare WC

Auto-portant
H=

mm
200

AM101/1120F Sádromodul

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

AM1112 Basicmodul Slim

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

mm
–177
125

AM1115/1000
Renovmodul Slim

Rezervor WC încastrat pentru montare
în zidărie

AM1101/1200
Sádromodul Slim

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

AM116/1120 Solomodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (susținere proprie)

Pentru persoanele vîrstnice și cele cu mobilitate redusă
H=

mm
200

H=

m
0m
–20
125

300 mm

AM115/1000V Renovmodul

Rezervor WC încastrat cu racord
ventilație pentru montare în zidărie

AM101/1120V Sádromodul

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

AM102/1120V Jádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate cu racord ventilație (sistem
de prindere lateral potrivit pentru
renovarea clădirilor construite din plăci
de beton)

P128

Ventilator pentru rezervor WC
încastrat cu racord ventilație

AM116/1300H Solomodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (susținere proprie) destinat
persoanelor cu mobilitate redusă

Proprietățile sistemelor încastrate ALCA
compatibile cu
toate tipurile
de clapete de
acționare Alca

ani garanție

instalare
simplă și
rapidă

kg

capacitate
de încărcare
400 kg

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

Recipient pentru
tablete de curățare
wc

ecology

H = adâncime de instalare
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AM101/1300H Sádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate (în gips-carton) destinat
persoanelor cu mobilitate redusă

A106/1120

Cadru de montaj pentru suport
montare mâner pentru persoane cu
handicap

AM101/1500L
Medic Assistant

Rezervor WC încastrat pentru instalări
uscate, înălţime ajustabilă – destinat
persoanelor cu mobilitate redusă

Caracteristicile programului pentru persoanele vîrstnice și cele cu mobilitate redusă
proiectare
ranforsată

posibilitatea de
a instala mânere
de susținerel

accesibilitate
confortabilă
de clătire

jednoduchá
dosažitelnost
splachování

H = adâncime de instalare
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Cadre de montaj

Sisteme de senzori

Pentru lavoare și baterii

A104/1120

Cadru de montaj pentru
lavoar

A104/1000

Cadru de montaj pentru
lavoar

Inovația
cadrelor de
montare 2022

A104/850

Cadru de montaj pentru
lavoar

Easy Lock – un set
pentru montare pe
perete

A117B

Bare transversale
montate din partea
din spate

Cadru de montaj pentru
baterie în structuri de
gips-carton

Blocarea poziției barei
transversale
Diametru variabil al țevii
de evacuare

Clapete de acționare cu senzor

M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal

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

M279SB Antivandal

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

M370S
M370S-SLIM

Clapetă de acţionare pentru rezervor
încastrat cu senzor, alb (alimentare
la rețea)

M370SB

Clapetă de acţionare pentru rezervor
încastrat cu senzor, alb (alimentare
acumulator)

Sisteme de clătire cu posibilitate
de acționare de la distanță

M371S
M371S-SLIM

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

MPO10

Buton clătire pneumatică distanță –
acţionare manuală, alb, montare: în
perete

MPO11

Buton clătire pneumatică distanță
– acţionare manuală, cromat-lucios,
montare: în perete

M371SB

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

Dispozitive de clătire automată pentru WC

Picioare de fixare
MPO12

Buton clătire pneumatică distanță –
acţionare picior, metal, montare: pe
pardoseală

A104A/1120

Cadru de montaj pentru
lavoar și baterie

A104AVS/1120

Cadru de montaj pentru
lavoar si baterie incastrată,
cu sifon inclus

A104B/1120

Cadru de montaj pentru
baterie

A104PB/1120

Cadru de montaj pentru
baterie incastrată

A117PB

Cadru de montaj pentru baterie
incastrată în structuri de
gips-carton

ASP3

Dispozitiv de clătire automata
a vasului WC, cromat, 12 V (alimentare
la rețea)

Pentru bideuri, urinale și altele

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 rețea)

ASP3-KB

Dispozitiv de clătire automata
a vasului WC, metal, 6 V (alimentare cu
acumulator)

ASP3-KT

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

ASP3-KBT

Dispozitiv de clătire automata a vasului
WC, acționare manuală, metal, 6 V
(alimentare cu acumulator)

Dispozitive de clătire automată pentru urinale

A105/1120

Cadru de montaj pentru
bideu

A105/1000

Cadru de montaj pentru
bideu

A105/850

Cadru de montaj pentru
bideu

A105/450

A107/1120

Cadru de montaj pentru
bideu

Cadru de montaj pentru
urinal

A107S/1120

ASP4

ASP4-B

Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, cromat, 6 V (alimentare
cu acumulator)

A106/1120

A108/1300

Cadru de montaj pentru
chiuvetă tehnică și baterie

A108F/1100

Cadru de montaj cu
rezervor pentru chiuvete
tehnice cu evacuare de
DN90/110 și baterie

Caracteristicile cadrelor de montaj
ani garanțiea
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instalare
simplă
și rapidă

kg

capacitate
de încărcare
400 kg

partițiile cadrului de
montaj sunt ajustabile
pe înălțime

A108F/1500

Cadru de montaj cu
rezervor pentru chiuvete
tehnice cu evacuare de
DN90/110 și baterie

A113/1120

Cadru de montaj pentru
vas WC suspendat kombi

A114/1120

Cadru de montaj pentru
vas WC suspendat

Programul de senzori include produse destinate
utilizării fără contact a toaletei sau urinalului.
Programul este utilizat în zone cu concentrație
ridicată de oameni și e proiectat să respecte pe
deplin standardele de igienă aplicabile în UE.
Senzorii sunt echipați 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 specificată de la ultima
clătire. Sistemele cu senzori pot fi folosite atât
pentru rezervoarele încastrate cât și pentru urinale.

Cadru de montaj pentru
urinal și senzor

Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, cromat, 12 V (alimentare
la reţea)

Cadru de montaj pentru
suport montare mâner
pentru persoane cu
handicap

MPO13

Buton clătire pneumatică distanță
– acţionare picior, metal, montare:
pe perete

A114S/1120

Cadru de montaj pentru
vas WC suspendat și
senzor

ASP4-K

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

ASP4-KT

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

ASP4-KB

Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, metal, 6 V (alimentare cu
acumulator)

Avantajele sistemelor cu senzori
configurare simplă,
poate fi conectat
prin cablul mini usb
la un calculator sau
pe un sistem de
management al clădirilor inteligente

alimentare de la
rețea sau cu baterie

posibilitatea
de a stabili clătire
igienică

comutator magnetic
pentru setarea de
service și curățenie

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

posibilitatea de
selecție a modelului –
cromat sau metalic
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Caracteristicile rezervoarelor
WC încastrate ALCA
Flotoare

De două ori mai rapid, mai silențios.
Rezistență sporită la murdărie și impurități, longevitate extinsă.
Produs de calitate superioară pentru același preț.
Garanție extinsă 6 ani.
Inclus cu toate sistemele ALCA WC.
De asemenea, poate fi achiziționat separat ca pachet universal cu două
variante de conectare, potrivit pentru toate tipurile de rezervor.

Clătirea
ecologică

Orice rezervor încastrat ALCA (cu excepția rezervorului WC
încastrat SLIM) poate fi cu ușurință 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.

Recipient
pentru tablete
de curățare wc

Modalitate discretă de a împrospăta toaleta.
Dezinfectează vasul și rezervorul sistemului WC.
Inclus în toate modulele inovatoare ALCA WC.
Funcționare 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.

Rezervor
dintr-o bucată

Impermeabilitate garantată:
Rezervorul de apă este fabricat dintr-o singură bucată, ceea ce asigură
o impermeabilitate absolută.
Control 100%:
Strângerea fiecărui rezervor este controlată de presiunea aerului.
Material de calitate:
Din polietilenă (PE) – asigură caracteristici stabile pe termen lung și durabilitate.

Clapetă de
acționare cu
mecanism de
înclinare

Clapetele FLAT selectate și toate clapetele THIN au un mecanism
de înclinare adăugat pentru a permite o funcționare mai ușoară
a distribuitorului de tablete. Sistemul permite îndepărtarea simplă
a clapetei, astfel încât tabletele să poată fi introduse direct în rezervor.

Sistem nou
de blocare
a picioarelor

Sistemul de blocare al picioarelor permite fixarea înălțimii
necesare a cadrului pentru a stabili poziția finală prin strângere.
Acest lucru elimină necesitatea ajutorului unei alte persoane în
timpul instalării și, de asemenea, crește precizia montajului.

Noul design permite o montare simplă pe perete în jumătate din timp.
Reglare suplimentară opțională într-o poziție optimă folosind o cheie Allen
accesată prin partea din față a cadrului.

Piese de
schimb

Garantarea disponibilității 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 consultații telefonice și de internet
cu ingineri Alcaplast.

Clapete de acționare ALCA:
Ele sunt pe deplin compatibile cu toate rezervoarele WC încastrate ALCA.

Conectare
sigură
și ușoară la
admisia de apă

Închide orificiul de intrare a apei în rezervor:
Robinet de umplere SCHELL (șa).
Conexiunea la racordul de tranziție:
Montate în timpul producției, garantată etanșeitatea.

Blocare ușoară
– un set pentru
montare pe
perete

Compatibilitatea
clapetelor
de acționare

Spălare dublă
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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.

6–9 l

3l
6l

3l

Accesorii

Toate accesoriile sunt incluse în pachet:
Ambalajul fiecărui produs conține un set complet
de accesorii de instalare pentru montarea vasului
de WC, inclusiv materialul de ancorare și toate
capacele de instalare necesare.

9l
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Sortiment complet de tehnologie
sanitară și sisteme de conducte
Calitate tradițională.
Cu eleganță și inovație.
Acesta este modul în care
înțelegem.

Instalații sanitare
Alcadrain a fost fondată în 1998 ca
o companie cehă de familie, numită
Alcaplast, iar în 2022 și-a schimbat
numele după ce s-a alăturat Grupului
Alca. Este cel mai mare producător de
obiecte sanitare din Europa Centrala si
de Est, producând peste 600 de produse
de obiecte sanitare pe o suprafață de
peste 60.000 m2 - robinete, sifoane,
sisteme WC, scurgeri de dus, scurgeri
in pardoseala, capace de toaleta si alte
produse.

Sisteme de conducte
Compania FV-Plast a fost fondată în 1990
pentru a produce sisteme de conducte
din plastic de calitate pentru distribuția
și încălzirea apei. În 2021, a devenit parte
a Grupului Alca. După mai bine de 30 de
ani de producție, dezvoltare și inovare,
acum prelucrează polietilene, polipropilene și polibutilene în multe tipuri de țevi,
fitinguri și accesorii. Este cel mai mare
producător de țevi și fitinguri PP-RCT
din Europa Centrală și de Est.

Rusia

Letonia

Bielorusia

Ucraina

Polonia

Sistem de pereți

Slovacia
Ungaria
România

Serbia
Bulgaria
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Georgia

Compania Alcafix a fost înființată în 2022
și face parte din Grupul Alca. Se ocupă
cu producția de sisteme modulare pentru
construcția și reconstrucția băilor și toaletelor. Acești pereți prefabricați integrează
tehnologia sanitară și sistemele de conducte
ALCA și sunt utilizați atât în proiecte mari
de dezvoltare, cât și în construcția de case
familiale sau reconstrucții.
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Instalații sanitare

Sisteme de conducte

Sistem de pereți

Republica Cehă
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – departament
vânzări, Republica Cehă
T: +420 519 821 041 – departament
export
alcadrain@alcadrain.ro
www.alcadrain.ro

Republica Cehă
FV – Plast as
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.com
www.fv-plast.com

Republica Cehă
Alcafix s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – vânzări,
Republica Cehă
T: +420 519 821 041 – export
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.ro

Romania
s. c. Alca Plast RO s. r. l.
Parcuri Industriale Șura Mică P18,
Șura Mică-557270
T: +40 269 219 144
gsm: +40 728 085 507
fax: +40 269 219 144
alcadrain@alcadrain.ro
www.alcadrain.ro
Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.
Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii
produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau
nerespectarea instrucțiunilor de utilizare Condiții complete de garanție la www.alcadrain.ro/garantii.
Producător ceh, ISO 9001:2015
Ediția 1/2022 RO, © Alcadrain s.r.o.
Modificări de dimensiuni și design rezervate.

