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A luxus új
generációja
Az ALCA prémium márka új,
friss külsőt kapott 24-ik születésnapjára.
Ami nem változik, az az elegáns dizájn, az első
osztályú kidolgozás és a szabványon felüli garancia.
A logó korszerűsítése a cég átnevezésével jár
együtt. Az Alcaplast áttér az Alcadrain névre, amely
jobban megragadja vízelvezetéssel kapcsolatos
termékek lényegét.

APZ1 + PURE rács
Rozsdamentes zuhanyfolyóka
perforált ráccsal

év garancia
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Rácsok
a zuhanyfolyókákhoz
Kiváló minőségű anyagokból
készülnek, amelyek kiemelik
a modern dizájnt, melynek alapja
a játékosság, a sokféleség.
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ALCAPLAST műanyag
zuhanyfolyókák
Egyszerűen tisztíthatók, gyártásuk olyan
anyagokból történik, amelyek ellenállnak
az alacsony hőmérsékletnek, valamint
a vegyszereknek. Most a legnépszerűbb
a műanyag fekete és egyben a falhoz
szerelhető típusú folyóka.
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RÁCSOK AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ

Az Ön
kényelmének
biztonsága

A szépnek
számos
formája
van

Az ALCA zuhanyfolyókák előnyei
Magas
vízáramlási
sebesség
(68 l/perc)

Tökéletesen
tisztítható
szifon

Alacsony
szerelési
magasság
(55 mm)

Európában élen járunk
a zuhanyfolyókák piacán.
Válasszon megbízható
ALCA zuhanyfolyókát.

APZ16 Wall
+ DESIGN rács
Rozsdamentes zuhanyfolyóka
függőleges peremmel falhoz
építéshez, tömör ráccsal

APZ901M/1000

APZ6 Professional
+ POSH rács

Rozsdamentes lejtést beállító léc,
lejtős padlóhoz.Rendelkezésre álló
változatok: bal, jobb, kétoldalú.
Megrendelés a folyókával együtt.

Rozsdamentes acélból készült
zuhanyfolyóka tömör ráccsal

év garancia
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év garancia
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Rácsok az ALCA zuhanyfolyókákhoz
LINE
rozsdamentesfényes/matt

PURE
rozsdamentesfényes/matt

PURE BLACK
fekete-matt

BUBLE
rozsdamentesfényes/matt

HOPE
nerez-lesk
nerez-mat

DREAM
rozsdamentesfényes/matt

CUBE
rozsdamentesfényes/matt

CODE
rozsdamentesfényes/matt

ZIP
rozsdamentesfényes/matt

APZ8
rozsdamentesmatt

APZ9
rozsdamentesmatt

APZ10
rozsdamentesmatt

APZ10BLACK
fekete-matt

APZ10BLACKBRASS
sárgaréz

ROZSDAMENTES ACÉL
MŰANYAG

APZ12
APZ2012

APZ12
APZ2012

GL1202
üveg-zöld

GL1204
üveg-fekete

DESIGN
rozsdamentesfényes/matt
SPACE
rozsdamentes-matt
SOLID
rozsdamentes-matt

POSH
rozsdamentesmatt

DESIGNANTIC
sárgaréz

TÖMÖR RÁCSOK
APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116
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APZ13
APZ23

FLOOR
INSERT
TILE
burkolható rács

Különböző formatervezésű
és alapanyagú érdekes rácsok bő
választékát kínáljuk. Ön hagyhatja,
hogy a rács érvényesüljön, vagy
ha éppen a minimalizmust kedveli,
és szeretné, hogy a rács optikailag
összeolvadjon a burkolattal, nos,
ez kizárólag Önön múlik.
Ússzon az árral és hagyja, hogy
megihlessük.
APZ8

APZ9

APZ15
burkolható rács

OPTION
DOUBLE
Rozsdamentesmatt/burkolható
rácsokhoz

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

DESIGN
APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

FLOOR
APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

SPACE
APZ13
APZ23

INSERT
APZ13
APZ23

SOLID
APZ12
APZ2012

TILE
APZ12
APZ2012

APZ15
APZ115

APZ10
APZ30

APZ10BLACK

APZ10BLACKBRASS

APZ5-EDEN
rozsdamentes
-fényes

APZ5-SHADE
rozsdamentesmatt

APZ5-TWIN
burkolható
fedlap

DOUBLE
APZ13 Fit and
Go
APZ23 Fit and
Go Wall

APZ5-EDEN

APZ5-SHADE

APZ5-TWIN

LIFE
rozsdamentesmatt

TIME
rozsdamentesmatt

GRACE
rozsdamentesmatt

VIEW
rozsdamentesmatt

ARZ1

Perforált rácsok

Burkolható rácsok

Hosszbordás rács

Az ALCA perforált rácsok geometriai
formák játékos variációin alapulnak. Így
Ön könnyen kiválaszthatja az ízlésének
megfelelőt. Kaphatóak magasfényű,
vagy szálcsiszolt matt kivitelben.
Az alapkivitel rozsdamentes acélból
készül, de képesek vagyunk kielégíteni
a magasabb minőség iránti egyedi
igényeket.

Rozsdamentes takaróléc, durva
felületű ragasztott szalaggal, úgy
kialakítva, hogy egyszerű legyen
a burkolat, ill. a fa ragasztása.

Ez az egyedülálló rács masszív
nemesacélból tevődik egyetlen egésszé.
A többi rácstól eltérve domináns és
megkülönböztető dizájn elem minden
fürdőszobában.

Tömör rácsok
A rács alapja egy U-profil
rozsdamentes acélból. A profilra
masszív rozsdamentes acéllap,
edzett üveg, sárgaréz, vagy műkőlap
kerül. Felületi változatosságának
köszönhetően, az ALCA tömör rács
dísze lesz az Ön fürdőszobájának.

OPTION
APZ12
APZ2012
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Kétoldalú rács

APZ12
APZ2012

Rácsok bő választékban

APZ13
APZ23

Hosszbordás rács

APZ12
APZ2012

APZ13
APZ23

Burkolható rácsok

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

Tömör rácsok

GL1200
üveg-fehér

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

Perforált rácsok

STREAM
rozsdamentesmatt

HOSSZBORDÁS RÁCSOK

GAP
rozsdamentesmatt

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

RÁCSOK ARZ1

APZ12
APZ2012

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001
APZ11
APZ111
APZ1011
APZ1111

BURKOLATOK APZ5

APZ12
APZ2012

APZ1BLACK

KÉTOLDALÚ RÁCS

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

BURKOLHATÓ RÁCSOK

ROZSDAMENTES ACÉL

APZ1
APZ1SMARTLINE
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

MŰANYAG

PERFORÁLT RÁCSOK

A szinte
végtelen
lehetőségek
tárháza

Perem nélküli burkolható
rács
Újdonságként mutatjuk be az
APZ15 rozsdamentes perem nélküli
burkolható rács változatot. A rács
a burkolat részévé válik, és teljes
mértékben össszeolvad a fürdőszoba
többi részével.

Kétoldalú rács DOUBLE
A kétoldalú DOUBLE rács választási
lehetőséget nyújt – vagy SPACE tömör
rácsot választ, vagy egyszerűen
megfordítja és INSERT burkolható rácsot
választ A végső választást eldöntheti
a folyóka beszerelése után is, szerkezeti
módosítások nélkül.
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ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA
PERFORÁLT RÁCSHOZ

A legkedveltebb
folyóka

A megbízható
választás,
teljesíti
minden álmát
APZ1 zuhanyfolyóka
perforált rácsokhoz
Tervezőink több különböző formájú
ALCA zuhanyfolyókát terveztek,
hogy tökéletesen illeszkedjenek
különböző stílusú fürdőszobákban,
ezzel is támogatva a tulajdonosok
egyéniségének kifejezését. Az ALCA
rozsdamentes folyóka kétkamrás
leeresztőt használ, kiemelhető
befolyó panelekkel. Az ALCA folyókák
legkiseb beépítési magassága 55
mm-től, egészen 85 mm-ig terjed. Az
55 mm-es magasság alkalmas házak
felújításához, míg a 85 mm-es az új
épületekhez.

APZ1: 85 mm

60 l/perc.
Ø50
35 l/perc.

APZ101 Low: 55 mm
Ø40

10–15 mm

Perforált rács minta

APZ1 + LINE rács

APZ1
APZ101 Low

APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low

Rozsdamentes zuhanyfolyóka
perforált ráccsal
Rozsdamentes zuhanyfolyóka
változatok perforált rácshoz
APZ1
APZ1SMART-LINE
APZ101 Low
APZ1001
APZ1101 Low
APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low
APZ1004 Flexible
APZ1104 Flexible Low
APZ2001
→ Lásd 38. oldal

liter víz / perc.

év garancia
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APZ4 flexible változat, falhoz
építéshez
Az APZ4, APZ104 Low, APZ1104 és az APZ1104
Low típusú folyókák közvetlenül a falhoz
szerelhetőek. A függőleges szigetelő perem
állítható bármilyen falburkolat vastagsága
szerint 6–12 mm terjedelemben. Ezért a burkolat
vastagság különbségeket nem a ragasztó
réteggel kell kompenzálni. Eltérően a többi
egyenes vonalú folyókától, a Flexible típusok
nem csak a padlóhoz vannak rögzítve, hanem
a függőleges galléron keresztül a zuhanysarok
falához is. Ezt követően a peremet beborítja
a vízszigetelés és a falburkolat.

⟵
APZ4 Flexible + BUBLE rács
Rozsdamentes zuhanyfolyóka, állítható peremmel falhoz építéshez, perforált ráccsal
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ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA PERFORÁLT
RÁCSHOZ FEKETE-MATT KIVITELBEN

Pure
black

Fekete-matt
kombináció
Új színt ad
fürdőszobájának
Zuhanyfolyóka
APZ1BLACK
fekete-matt kivitelben
Az egyenesvonalú zuhanyfolyókákat
APZ1 és APZ101 kiegészíti a PURE
BLACK rács modern feketematt kivitelben, ami megadja
fürdőszobájának a tökéletes
eredetiséget.

60 l/perc.

APZ1BLACK: 85 mm
Ø50
APZ101BLACK Low: 55 mm

35 l/perc.
Ø40

Átfogó fekete-matt program
A fekete-matt kínálat tartalmaz
egyéb termékeket:
• nyomólapok (M278, M578, M678, M778,
FUN-BLACK, TURN-BLACK, MOON-BLACK)
• kádszifonok (A55BLACK, A507BLACK,
A564BLACK)
• zuhanyszifonok (A465BLACK-50,
A49BLACK)
• mosdószifonok (A400BLACK, A4320BLACK,
A4000BLACK)
• umyvadlové výpusti (A392BLACK,
A396BLACK)
• sarokszelepek (ARV001-BLACK, ARV003BLACK)

APZ1BLACK
+ PURE BLACK rács
Rozsdamentes zuhanyfolyóka
fekete-matt kivitelben

• podlahový žlab plastový (APZ10BLACK)
• műanyag zuhanyfolyóka (APV31BLACK,
APV32BLACK)
www.alcaplast.hu/hu/fekete-matt-program

Rozsdamentes fekete-matt
zuhanyfolyóka változatok
APZ1BLACK
APZ101BLACK Low
→ Lásd 38. oldal
év garancia
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ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA
TÖMÖR RÁCSHOZ

Korlátlan
lehetőségek

Választás
8 rács közül
APZ6 zuhanyfolyóka
tömör rácshoz
Alteratívaként kínáljuk fel a perforált
rácsok mellett a dizájnos tömör
rácsokat üvegből és rozsdamentes
acélból, a masszív hosszbordás
rácsot, továbbá a közkedvelt
burkolható rácsokat. Ezek az APZ6,
vagy pedig az APZ16 Wall folyókák,
falhoz építéshez.
Tömör rács

60 l/perc.

APZ6: 95 mm
Ø50

35 l/perc.

APZ106 Low: 65 mm

⟵

Ø40

Rozsdamentes
lejtést beállító léc,
lejtős padlóhoz
Rendelkezésre álló változatok:
bal, jobb, kétoldalú.
Megrendelés a folyókávalegyütt.

Hosszbordás rács
15 mm

Üveg rács

Burkolható rács
APZ6 Professional
APZ106 Professional Low

APZ6 Professional
+ GL1200 rács
+ APZ903M/1200
Rozsdamentes padlófolyóka,
tömör üveg ráccsal és
rozsdamentes lejtést beállító
léccel, lejtős padlóhoz
Rozsdamentes zuhanyfolyóka
változatok tömör rácshoz
APZ6 Professional
APZ106 Professional Low
APZ1006 Professional
APZ1106 Professional Low
APZ16 Wall
APZ116 Wall Low
APZ1016 Wall
APZ1116 Wall Low
→ Lásd 39. oldal
év garancia
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APZ16 Wall
APZ116 Wall Low

APZ16 Wall változat, falhoz
építéshez
Az APZ16 Wall egyenes vonalú padlófolyóka
magában egyesíti az éveken át jól bevált APZ6
folyóka előnyeit, tömör rácsokhoz, függőleges
gallérral a falhoz építéshez. A függőleges
szigetelő gallér 15 mm fix távolsággal
a folyókaháztól, lehetővé teszi a 6–12 mm
méretű bukolólapok használatát.

⟵
APZ16 Wall + rács FLOOR
Rozsdamentes zuhanyfolyóka, függőleges
gallérral falhoz építéshez, burkolható ráccsal
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ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKA
PEREM NÉLKÜL, BURKOLHATÓ RÁCCSAL

Teljes
egységbe
olvad

Perem nélküli
folyóka és
rács
APZ15 perem nélküli
zuhanyfolyóka
burkolható ráccsal
Az APZ15 sorozat rozsdamentes
padlófolyókáinak új generációja
elsősorban a dizájn kedvelőit szólítja
meg. A víz elvezetése a fürdőszoba
padlóburkolatában található két rés
által biztosított, amely alatt egy perem
nélküli folyóka van elrejtve. A látványt
így nem zavarja meg a folyókán, sem
a rácson elhelyezkedő rozsdamentes
perem.

Korlátlan burkolási
magasság

APZ15: 100 mm

60 l/perc.
Ø50

APZ115 Low: 70 mm

35 l/perc.
Ø40

Köszönhetően annak, hogy sem
a zuhanyfolyókának sem a rácsnak
nincs pereme, semmilyen módon nem
korlátozzák a burkolat kiválasztását.
Bármely burkolatnál használható, az
ultravékony nagy méretű csempéktől
a vastag természetes kőlapokig.

Letisztult dizájn vonalak

APZ15 Marble
Rozsdamentes zuhanyfolyóka
perem nélkül, burkolható
ráccsal
Perem nélküli rozsdamentes
zuhanyfolyóka változatok
APZ15 Marble
APZ115 Marble Low

Úgy gondoljuk, hogy a kiemlekedő találmányok
nem feltétlenül járnak nagy pompával. Minden,
ami kimívelt és bonyolult, rejtve marad, és az, ami
látszik, egyszerű és gyönyörű. A burkolható rács
a maga egyszerűségében zseniális. Feltűnés nélkül
egybeolvad a környezettel.

Atipikus hosszméretek lehetősége
2200 mm-ig egy darabból.

Minden a csomagban

→ Lásd 39. oldal
év garancia
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LEFOLYÓ RENDSZER
A FALBA ÉPÍTÉSHEZ

Letisztult
vonalak

Kiemelkedően
friss megoldás,
mely beragyog
minden teret
Lefolyó rendszer APZ5
Spa a falba építéshez

60 l/perc.

APZ5: 100 mm
Ø50

APZ5-EDEN Spa
Fedlap rozsdamentes-fényes

⟵

APZ5-SHADE Spa
Fedlap rozsdamentes-matt

64 mm

⟵

⟵

A rendszer különösen olyan területekre
alkalmas, ahol nagyobb a forgalom,
mint például medencék, gyógyfürdők,
vagy wellness központok. A folyóka
fedele tömör kivitelű fényes, vagy matt
felülettel, a tökéletes beilleszkedéshez
választható a burkolható kivitel. A víz
a burkolat széle és a lefolyó rendszer
fedője közötti résen át folyik a folyókába.

APZ5-TWIN Spa
Burkolható fedlap

ALCA LIGHT
folyóka megvilágítással

APZ5 Spa
+ SHADE fedlap

Az ALCA LIGHT az AP25 Spa vízelvezető rendszer
megvilágítása LED szalaggal. Kellemes, tompított
megvilágítást eredményez, amely kihangsúlyozza
a fürdőszoba funkcionális és dizájn megoldásait.

Vízelvezető rendszer
rozsdamentes
acélból befalazáshoz tömör
ráccsal
Szerelési magasság: 64 mm
Lefolyó rendszerek változatai
APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

FEHÉR
AEZ120

ZÖLD
AEZ122

PIROS
AEZ123

RAINBOW (RGB)
AEZ124

→ Lásd 44. oldal
év garancia
Elérhető színek: fehér, zöld, piros, rainbow és kék
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Fit and Go

Egy rács két
lehetőséget
kínál

⟵

A zuhanyfolyóka
állítható magassága

Kombinált bűzzár
Nemrég kibővítettük az APZ13
zuhanyfolyókát kombinált bűzzárral,
amely megakadályozza a kellemetlen
szag szivárgását a szennycsatornából,
még abban az esetben is,
ha kiszáradna a víz a szifonból.

Az egyedileg állítható rögzítő
lábak biztosítják a pontos
szerelést akkor is, ha jelentős
egyenlőtlenséggel találkoznak az
aljzat felületének különböző részein.

APZ13-DOUBLE9 Fit and
Go zuhanyfolyóka
A DOUBLE kétoldalú rácsnak
köszönhetően felkínáljuk a választást
a dizájnos kiviteltől egészen
a beépítésig – Ön választhat a tömör
rozsdamentes rács, valamint
a burkolható rács között.

⟵

⟵

⟵

Tisztítható szifon

Folyóka egy darab
acélból,
lekerekített élekkel

A vízbűzzár szűrővel van ellátva,
amely felfogja a hajszálakat, és az
egyéb szennyeződést. Az egész
rendszer egyszerűen kivehető
a szifon tökéletes tisztításához,
vegyi anyagok használata nélkül.
A szennycsatorna kitisztításához
az erre alkalmas eszközök
használhatóak.

APZ13-DOUBLE9-550,
650, 750, 850, 950

Kétoldalú DOUBLE rács
APZ13-DOUBLE9:
81 mm

Minden ALCA folyóka test
a legmodernebb technológia
segítségével van lekerekítve. Ennek
köszönhetően a folyókák nagyon
kellemes tapintásúak, így fokozzák
a mindennapi zuhanyozás élményét.
A dizájnos kivitelek kielégítik az Ön
esztétikai igényeit.

50 l/perc.
Ø50

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Változat az APZ23-DOUBLE9
Fit and Go Wall falhoz építéshez
Újabban hozzáadjuk a függőleges gallérú
változatot, a falhoz történő elhelyezéshez.

⟵

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

⟵

Minden a csomagban

A folyókaház belső
lejtése

Elforgatható szifon

Bemutatjuk új megoldásunkat, a belső
lejtést, amely biztosítja a maximális
víz lefolyást. Ugyanakkor megkönnyíti
a kézi tisztítást.

54 mm

81 mm

Minden a csomagban

APZ13-DOUBLE9
Fit and Go
+ DOUBLE rács

105 mm

⟵

Rozsdamentes zuhanyfolyóka
kétoldalú ráccsal

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go
Wall + rács DOUBLE

év garancia

Rozsdamentes zuhanyfolyóka falhoz építéshez, kétoldalú ráccsal
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A vízszintesen fordítható szifon
korlátlan lehetőségeket nyújt
a szennyvízcsatorna csatlakozásához.
Ezen felül, a szerelésnél nem lesz
szükség egyéb beállító szerelvényre.

Moduláris rendszer
Fedezze fel az APZ13 és az APZ23
Modular Wall változatot. Ez a készlet
három alapvető komponensből
áll- folyóka testből, szifonból és
rácsból. A folyóka test egyetlen darab
acélból készül, lejtős kivitelű és három
hosszméretben választható: 750,
850, 950mm. A szifon elforgatható
és három változatban kínáljuk. A fő
különbség a beépítési magasságokban
van, amivel összefügg a különböző
vízáramlás is. A legmagasabb szifon,
melynek vízáramlása 58l/perc, ideális
az új épületekbe és mindenhová,
ahol elegendő a tér. A közepes
és az extra alacsony kivitel ott
használható, ahol épp ellenkezőleg,
a hellyel takarékoskodni kell. A
rácsok választhatók perforált, tömör,
burkolható és prizma kivitelben.
További információkat a 41-ik oldalon
talál.
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EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK

Az igazi luxus
választás
Miben rejlik az igazi innováció? Alapvetően
arról van szó, hogy
az embereknek leegyszerűsítsük
a munkát és több kényelmet biztosítsunk.
Pontosan ehhez
a mottóhoz ragaszkodunk, amikor
termékeink dizájnját és technológiáját
fejlesztjük.

Könnyen
hozzáférhető

Minden egyes
hely megbízható
megoldást
érdemel
Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák
Anyaguk magasan ellenálló műanyagból készült, amely ellenáll
a fagynak és a kémiai hatásoknak. Mindegyik kombinált bűzzárral ellátott,
amely megakadályozza a kellemetlen szag szivárgását a szennycsatornából,
még abban az esetben is, ha kiszáradna a víz a szifonból (APZ12).
A szifon könnyen tisztítható, teljesen szétszerelhető
a szennyvíz csatlakozásig.

Örömmel kísérjük figyelemmel, hogy ezen
hozzáállásunknak köszönhetően, némely
termékünk már igazi állócsillaggá vált,
és bízunk benne, hogy hasonló sors vár
az idei év slágereire is, amelyek közé
minden bizonnyal a Fit and Go is tartozik.

APZ8 / APZ9 /
APZ10: 62 mm

Mégpedig két oknál fogva. Ez egy
komplex megoldás, amely mindent
tartalmaz, ami csak szükséges. És főleg:
az utolsó pillanatig meghagyja a választás
lehetőségét - a kétoldalú rácsnak
köszönhetően -, hogy milyen módon fejezi
Ön be enteriőrje külső megjelenítését.

30 l/perc.
Ø40

30 l/perc.

APZ30 Wall: 62 mm
Ø40

63 l/perc.

APZ12: 85 mm
Ø50

APZ8, APZ9 és APZ10
Simple folyóka

APZ30 Wall
Műanyag zuhanyfolyóka
függőleges peremmel falhoz
építéshez
Műanyag zuhanyfolyóka
változatok
APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple
APZ12 Optimal
APZ10BLACK
APZ2012

Alapmodel a műanyag folyókák
sorából, alacsony, 62 mm-es
szerkezettel, különösen olyan
átépítéseknél alkalmas, ahol gondot
okoz a kevés hely a padlózatban.

APZ8 Simple rács

APZ9 Simple rács

Műanyag
zuhanyfolyóka
APZ30 Wall
falhoz beállítható
szigetelési gallérral
A Wall típusú műanyag
zuhanyfolyóka falhoz építhető
Ez a kialakítás vonzó és
ugyanakkor megkönnyíti a
padló lejtésének beállítását.

Rácsok az APZ30 Wall

APZ12 Optimal folyóka
Ez a zuhanyfolyóka gazdaságos megoldásként alkalmas
olyan projektekben és helyeken, ahol követelmény
a különböző szabványok betartása. A folyóka test lejtős
és kétkamrás bűzzárral rendelkezik, amely egyszerűen
tisztítható és vízátfolyása 63 l/perc. Garantáljuk Önnek,
hogy fürdőszobája nem lesz elárasztva még akkor sem,
ha nagy formátumú, nagy vízátfolyású zuhanyfejet használ
benne. A magasság beállítását elősegítő műanyag rögzítő
lábak segítik a gyors és komfortos beépítést és a pontos
szintbeállítást. A kínálatban szerepel a perforált és a tömör
rács, továbbá a burkolható rács, padlóburkolat-, ill. vízálló
faburkolat elhelyezésére, ezek azonban nem a csomagolás
részei.
Rácsok az APZ12 Optimal

→ Lásd 42–43. oldal

év garancia
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APZ10 Simple rács
Minden a
csomagban

Minden a
csomagban
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EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK

Modern,
elérhető

Műanyag
zuhanyfolyókák
nem hagyományos
fogalom
Egyenes vonalú
műanyag zuhanyfolyóka
APZ10BLACK

APZ10BLACK Simple

APZ10BLACK-BRASS Simple

Fürdőszobáját felélénkítheti műanyag
zuhanyfolyókával fekete-matt
vagy sárgaréz ráccsal . A tartós
felületkezelés hosszú élettartamot és
könnyű karbantartást biztosít.

APZ10BLACK:
62 mm

30 l/perc.
Ø40

Minden a csomagban

Rošt APZ10BLACK Simple

Rošt APZ10BLACK-BRASS Simple

Átfogó ajánlat fekete-matt színben (www.alcadrain.hu/fekete-matt-program)
Fém programok
ALCA
• rozsdamentes acél

FUN-BLACK

PURE BLACK

• sárgaréz
• fekete-matt

APZ10BLACK-BRASS
Simple
Fekete-matt folyóka perforált
ráccsal
Műanyag zuhanyfolyóka
változatok

M778

A465BLACK-50

A392BLACK

APZ10BLACK Simple
APZ10BLACK-BRASS Simple

A507BLACK

• fehér fényű
• bronz-antik
• INDIVIDUAL

M678
ARV001-BLACK

A55BLACK

A4000BLACK

APV31BLACK

M578

→ Lásd 42. oldal

év garancia
A49BLACK
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A400BLACK

A396BLACK

M278
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EGYENES VONALÚ MŰANYAG FOLYÓKA
FÜGGŐLEGES PEREMMEL FALHOZ ÉPÍTÉSHEZ

Még több
lehetőség

Egy rács két
felhasználási
lehetőséget
kínál
Műanyag zuhanyfolyóka
elforgatható szifonnal
és ráccsal
Ez a műanyag zuhanyfolyóka több szempontból
is egyedülálló. Mindenekelőtt egyedülálló az
elforgatható szifonnal, amely szinte bármilyen
irányban lehetővé teszi a szennycsatorna
csatlakozásához.
Az OPTION kétoldalú rács választási lehetőséget
kínál a dizájnos kiviteltől egészen a beépítésig választhat a tömör rozsdamentes rács, valamint
a burkolható rács között.
Az zuhanyfolyóka kiegészíthető kombinált
bűzzárral, amely a megakadályozza a kellemetlen
szag szivárgását, még abban az esetben is,
ha kiszáradna a víz a szifonból.
Minden a csomagban

P142
APZ2012

40 l/ perc.

APZ2012-OPTIMAL:
77 mm
Ø40
Kétoldalú rács OPTION6 (rozsdamentes-matt,
vagy burkolható kivitelben)

Választható tartozékok
P143
Kombinált bűzzár

Elforgatható szifon
A vízszintesen elfordítható szifon
korlátlan lehetőségeket nyújt a
szennyvízcsatorna csatlakozásához.
Ezen felül, a szerelésnél nem lesz
szüksége egyéb beállító szerelvényre.

APZ2012
+ rács OPTION6
Padló ereszcsatorna
és kétoldalas rács

év garancia
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⟵
APZ2012 + rács OPTION6
Padló ereszcsatorna és kétoldalas rács
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EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKA
ROZSDAMENTES PEREMMEL
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És nem
sérül meg
a folyóka

Gazdaságos
változat 2in1
a tökéletes
külsőért
Egyenesvonalú műanyag
zuhanyfolyókák
rozsdamentes peremmel
Gazdaságos megoldást kínál
a zuhanyfolyókák körében
és optimális arányt biztosít
az ár és a minőség között. A rács
és a műanyag folyóka pereme kiváló
minőségű rozsdamentes acélból
készült. A folyóka többi műanyag
része és a bűzzár, elfedve maradnak
a talajban.

30 l/perc.

APZ18: 62 mm
Ø40

APZ18 Simple zuhanyfolyóka
rozsdamentes peremmel
Az APZ18 műanyag zuhanyfolyóka,
az alacsony szerelési magasságának
62 mm köszönhetően, kifejezetten alkalmas
lakóépületek átépítéséhez. Magasan ellenálló
műanyagból készül,amely ellenáll a fagynak
és vegyszereknek
Rácsok az APZ18 Simple

Minden a csomagban

APZ18 Simple
Zuhanyfolyóka
rozsdamentes peremmel

év garancia
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⟵
APZ18 zuhanyfolyóka
rozsdamentes peremmel
+ rács APZ18 Simple
Padló ereszcsatorna rozsdamentes acél
éllel és lereszeljük az APZ18 Simple
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ROZSDAMENTES PADLÓÖSSZEFOLYÓK

Csak
a szép
marad meg

MPV011

MPV012

MPV013

MPV014

MPV015

MPV016

Csúcs a padlóösszefolyók
között
A pontszerű vízelvezetési újdonságot
a rozsdamentes folyókáink alternatívájaként
készítettük. Ez a felhasználók számára egy
másik érdekes vízelvezetési lehetőség,
miközben megmaradnak a kiváló műszaki
jellemzők és a modern dizájn. Azoknak, akik
a pontszerű vízelvezetést választják, vagy
különböző okok miatt nem tudják használni
a zuhanyfolyókát, ez a padlóösszefolyó
egyértelmű választás.

APV110: 54 mm
Ø40

APV120: 81 mm

Választható tartozékok
P143
Kombinált
bűzzár

P144
Kombinált
bűzzár

40 l/perc.

P145
Kombinált
bűzzár

50 l/perc.
Ø50

APV130: 105 mm

58 l/perc.
Ø50

Rozsdamentes
luxus kivitel
APV110
+ MPV013 rács
Rozsdamentes acél
padlóösszefolyó extra
alacsony tömör ráccsal
Rozsdamentes
padlóösszefolyók változatai
APV110
APV120
APV130
→ Lásd 45. oldal

év garancia
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A rozsdamentes padlóösszefolyóinkat
úgy terveztük és fejlesztettük, hogy
megfeleljenek a korszerű fürdőszoba
végső kinézetére vonatkozó magas
követelményeknek. A gyártáshoz
használt fejlett technológia lehetővé
teszi, hogy a látható rész egyetlen
darab masszív rozsdamentes acélból
készüljön, felesleges hézagok,
hegesztések és egyéb zavaró
elemek nélkül. A padlóösszefolyó egy
kompakt egységet alkot, megfelelve
minden modern fürdőszobának.
A rozsdamentes pontszerű
vízelvezetéssel egy letisztult dizájnt,
és egy magasan funkcionáló műszaki
elemet kapunk a fürdőszobánkban.

Rácsok, nem
csupán a csempe
behelyezéséhez
A pontszerű összefolyóval három rács
típusból választhat. A legérdekesebb
változat a burkolható leeresztő rács
használata, amely segítségével
az összefolyó beleolvad a fürdőszoba
padlójába. A második típus egy
tömör rács, amely egy darab acélból
készül, az összefolyóházzal egységes
hatást vált ki. A harmadik változat
egy rozsdamentes perforált rács,
amely a pontos vízsugaras vágású
gyártásnak köszönhetően, pontosan
illeszkedik az összefolyóházba.

A szifon három
magassági változata
A tökéletes szerelési
változékonyságot a három szifon
típus biztosítja, melyek az új
pontszerű lefolyókkal használhatók.
A legalacsonyabb szifon változatot,
amely magassága 55 mm, olyan
térben használható, ahol minimális
a padló magasság, miközben
megmarad a magas vízelvezetés.
Mindhárom szifon változat
szerkezetét úgy alakítottuk, hogy
könnyen tisztíthatók legyenek
vegyszerek nélkül, és hogy
egyszerű legyen a szerelésük és
a karbantartásuk.
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Az ALCA zuhanyfolyókák jellemzői
Alacsony szerelési magasság:

Felhasznált anyag:

Rozsdamentes acél DIN 1.4301, EN 17240.

25 év garancia

7 cm

5,5 cm

-3 cm

8,5 cm

10 cm

Alacsony
szerelési
magasság

Az alapon felüli kiegészítők, a csomag
tartalma:

55 mm szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas átépítésekhez).
85 mm szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas új épületeknél).

év garancia

Az anyag nemesítése:

Merítés és passziválás, elektrokémiai átcsiszolás.

Alapon felüli
tartozékok

• folyóka szifonnal összeszerelve
• rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
• vízszigetelő szalag
• védőfólia a gallérhoz és lefolyóhoz, védőbetét
a folyóka vályújához

Fesztávok: 300 mm-től 2200 mm-ig egy darabból. Több mint 2200 mm
csatlakozással több darabból.
Magassági változatok: A szélek magasságának és a vályú mélységének
megváltoztatása a vásárló igényei szerint.
Szifon: Elhelyezése az ügyfél kívánságára. A vízellátás szerint több szifon
egy folyókán.
Anyaga: Szabványos rozsdamentes acél DIN 1.4301, EN 17240.
Agresszív környezetben (uszoda) rozsdamentes acél DIN 1.4404, EN
17349.

Szabott
megoldások

Szennyeződés elleni védelem a szerelés során:

A lefolyó és a gallér védőfóliával van ellátva, a vályúban hungarocell
betét van elhelyezve.

Magas
vízáramlási
sebesség
(akár 68 l/perc)

Maximális vízáramlási sebesség:

A rács karbantartása

68 l/perc szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel.
44 l/perc szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel.

Két szifon egyben: A magas áramlási sebességet a két kamrás szifon teszi
Szabvány: EN 1253-1

Felhasznált anyag: polipropilén

Tökéletesen
tisztítható
szifon

10

Szerkezet: 2 vízelvezető kamra, 2 kivehető lefolyó elem, 2 védőrács
Tisztíthatóság: A védőrács nagyobb szennyeződést fog fel,
a szűrő és a lefolyó elem kivételével könnyen tisztítható, egészen
a szennycsatornáig.

6

Választható tartozékok a rozsdamentes folyókákhoz kétkamrás szifonnal

Amíg a szifonban nincs
vízátfolyás,a csappantyúk zárva
vannak, és a víz kiszáradása
esetében megakadályozzák
a csatornából visszaáramló
bűzt.
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5

7

A víz átfolyásánál
kinyílnak
a csappantyúk, így
lehetővé teszi a víz
elfolyását.

1

2

4

Használata azokban a helységekben alkalmazható, ahol nem rendszeres a folyóka kihasználása, és előfordulhat
a vizes bűzzár kiszáradása, például nyaraló és üdülési központok, szezonális használatú épületek.
P095 rozsdamentes folyókákhoz APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15,
APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1

9

12

8

Kombinált
bűzzár

A tökéletes külső érdekében havonta min. egyszer
tisztítandó. Ne használjon éles tárgyakat, vagy súroló
szereket, melyek károsíthatják a rács felületét.
Bővebben lásd: www.alcadrain.hu

Karbantartás

3

P143, P144, P145
rozsdamentes acél ereszcsatornához
APZ13, APZ23 és rozsdamentes acél
lefolyókhozAPV110, APV120, APV130

11

1

ALCA folyóka

4

kiegyenlítő beton

7

vízszigetelő anyag

10 rugalmas kitöltés

2

szifon

5

penetrációs bevonat

8

ragasztó

11 rögzítő lábak

3

aljzat beton

6

vízszigetelő szalag

9

padlólap

12 ALCA rács
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ALCA egyenes vonalú rozsdamentes
zuhanyfolyókák

Tömör rácsokhoz

Perforált rácsokhoz
APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

APZ1: 85 mm
APZ1BLACK:
85 mm

DN50

60 l/perc.

APZ101: 55 mm
APZ101BLACK:
55 mm

DN40

35 l/perc.

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési
gallérral, peremmel perforált rácsokhoz
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

15 mm
10 mm

APZ1001, APZ1101 Low
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

APZ1001:
85 mm
APZ1101:
55 mm

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

DN50

68 l/perc.

APZ6: 95 mm

DN50

60 l/perc.

APZ1006: 95 mm

DN50

68 l/perc.

DN40

44 l/perc.

APZ106: 65 mm

DN40

35 l/perc.

APZ1106: 65 mm

DN40

44 l/perc.

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési
gallérral, peremmel perforált rácsokhoz,
függőleges lefolyóval
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

15 mm
10 mm

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz
és szegéllyel falba építéshez
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz
és szegéllyel falba építéshez, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

15 mm

15 mm

APZ4: 85 mm

DN50

60 l/perc.

APZ1004: 85 mm

DN50

68 l/perc.

APZ16: 95 mm

DN50

60 l/perc.

APZ1016: 95 mm

DN50

68 l/perc.

APZ104: 55 mm

DN40

35 l/perc.

APZ1104: 55 mm

DN40

44 l/perc.

APZ116: 65 mm

DN40

35 l/perc.

APZ1116: 65 mm

DN40

44 l/perc.

LINE

PURE

CUBE

HOPE

PURE BLACK

BUBLE

APZ2001
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, bűzzár nélkül (300, 550, 650,
750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

GL1200

DESIGN

GL1202

DESIGN-ANTIC

GL1204

POSH

FLOOR

GAP

DESIGN

DREAM

APZ1SMART-LINE
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750 mm)

APZ2001: 85 mm
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APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Zuhanyfolyóka perem nélkül, burkolható ráccsal
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Atipikus hosszúságú kérésre.

Minden a
csomagban

DN40

80 l/perc.

POSH
APZ15: 100 mm

DN50

60 l/perc.

APZ115: 70 mm

DN40

35 l/perc.
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Online konfigurátor
www.alcadrain.hu/
zuhanyfolyoka-konfigurator

Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák
Rozsdamentes zuhanyfolyókák APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

Rozsdamentes zuhanyfolyókák APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Zuhanyfolyóka (550, 650, 750, 850, 950 mm)

Az APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall Zuhanyfolyóka konfigurációja

3

Minden a csomagban
A csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•

folyóka
kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
alacsony szifon APZ-S9
kombinált SMART bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog

APZ-S6
Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal

1

2

APZ13 + APZ-S6:
54 mm

3

APZ-S9
Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

DOUBLE

Pouze v setu Fit and Go

APZ13-DOUBLE9:
81 mm

DN50

50 l/perc.

1

Ø50 | 50 l/perc.

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)

Minden a csomagban

CODE

INSERT

ZIP

SPACE

•
•
•
•
•
•
•
•

zuhanyfolyóka falhoz építéshez
kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
alacsony szifon APZ-S9
kombinált SMART bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog
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APZ13 Modular
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)

APZ23 Modular Wall
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)

Csak a készletben Fit and Go

DN50

Ø50 | 50 l/perc.

STREAM

2

DOUBLE

APZ13 + APZ-S9:
81 mm

APZ-S12
Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

A csomag tartalma

APZ23-DOUBLE9:
81 mm

Ø40 | 40 l/perc.

APZ13 + APZ-S12:
105 mm

Ø50 | 58 l/perc.

Választható tartozékok
P143
Kombinált bűzzár

P144
Kombinált bűzzár

P145
Kombinált bűzzár

50 l/perc.

Ø50 | 50 l/perc.
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Online konfigurátor
www.alcadrain.hu/
zuhanyfolyoka-konfigurator

Egyenes vonalú zuhanyfolyókák műanyagból
Perforált rácsokhoz

Perforált rácsokhoz, tömör rácsokhoz, vagy burkolhátó rácsokhoz

APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple
Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)

APZ8, 9, 10:
62 mm

DN40

A csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

APZ12 Optimal
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható
rácsokhoz (750, 850, 950, 1050 mm)

APZ2012-OPTION6
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható
rácsokhoz, bűzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)

APZ12:
85 mm

APZ2012-OPTION6:
77 mm

30 l/perc.

APZ8 Simple

APZ9 Simple

APZ10 Simple

Rács a csomag tartalma

Rács a csomag tartalma

Rács a csomag tartalma

APZ10BLACK Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált
rácsokhoz, fekete-matt (550, 650, 750,
850, 950 mm)

Minden a csomagban

folyóka
rács
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
kombinált 2 kamrás bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog

APZ10BLACK-BRASS Simple
Zuhanyfolyóka peremmel perforált
rácsokhoz, sárgaréz (550, 650, 750, 850,
950 mm)

A csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

Minden a csomagban

folyóka
rács
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
kombinált 2 kamrás bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog

DN50

63 l/perc.

DN40

40 l/perc.

APZ10BLACK Simple

Rács a csomag tartalma

LINE

HOPE

PURE

BUBLE

CUBE

DREAM

APZ10BLACK-BRASS Simple
APZ10BLACK:
62 mm

DN40

30 l/perc.

Rács a csomag tartalma
APZ30 Wall
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz függőleges peremmel falhoz
építéshez (650, 750, 850 mm)

A csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

Minden a csomagban

folyóka
rács
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
kombinált 2 kamrás bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog

A csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

folyóka
rács
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
kombinált 2 kamrás bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog

Minden a csomagban
SOLID

TILE

APZ30 Wall

Rács a csomag tartalma
APZ30 Wall:
62 mm

DN40

30 l/perc.

APZ18 Simple
Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)

A csomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•

Minden a csomagban

folyóka
rács
vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
kombinált 2 kamrás bűzzár
rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
rögzítő lábak
szétszerelő horog

Minden a csomagban

APZ18 Simple

APZ18:
62 mm
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Rács a csomag tartalma
DN40

30 l/perc.
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Online konfigurátor
www.alcadrain.hu/
zuhanyfolyoka-konfigurator

Egyenes vonalú rozsdamentes zuhanyfolyókák
Lefolyó rendszer

Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka

APZ5 Spa
Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-fényes
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

ARZ1
Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető
perforált rácshoz

APZ5-EDEN

Minden a csomagban

GRACE

TIME

LIFE

VIEW

Minden a csomagban
APZ5-SHADE

APZ5-TWIN
DN50

APZ5: 100 mm

ARZ1: 100 mm

60 l/perc.

ALCA LIGHT
APZ5 Spa folyóka megvilágítása
A megvilágítás színe

APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai

A folyóka hossza (mm)

Fehér
Kék
Zöld
Piros

A megvilágítás kódja
a folyóka hosszában

Rainbow

60 l/
perc.

DN50

650

750

850

950

1 050

AEZ 120-650

AEZ 120-750

AEZ 120-850

AEZ 120-950

AEZ 120-1050

AEZ 121-650

AEZ 121-750

AEZ 121-850

AEZ 121-950

AEZ 121-1050

AEZ 122-650

AEZ 122-750

AEZ 122-850

AEZ 122-950

AEZ 122-1050

AEZ 123-650

AEZ 123-750

AEZ 123-850

AEZ 123-950

AEZ 123-1050

AEZ 124-650

AEZ 124-750

AEZ 124-850

AEZ 124-950

AEZ 124-1050

Rozsdamentes padlóösszefolyók

Minden a csomagban

APV110
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony
130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes
bűzzár

APV120
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony
130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes
bűzzár

APV130
Rozsdamentes padlóösszefolyó
130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes
bűzzár

APV110: 54 mm

APV120: 81 mm

APV130: 105 mm

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ 320

Antivandal
APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
"Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low
"Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

DN40

40 l/
perc.

50 l/
perc.

DN50

DN50

58 l/
perc.

Választható tartozékok
P144

P143
Kombinált
bűzzár

Kombinált
bűzzár

MPV011

P145
Kombinált
bűzzár

MPV012

MPV013

MPV014

MPV015

MPV016

Rozsdamentes lejtést beállító léc, lejtős padlóhoz
Kód

APZ11: 85 mm
APZ111: 55 mm

DN50
DN40

60 l/perc.
35 l/perc.

APZ1011: 85 mm
APZ1111: 55 mm

DN50
DN40

68 l/perc.
44 l/perc.

BUBLE

Minden a csomagban
Rács a csomag tartalma
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Minden a csomagban

Típus

Kivitel

APZ 901M/1000

A perem magassága Hosszúság (mm)
12

1000

bal

matt

APZ 902M/1000

12

1000

jobb

matt

APZ 903M/1000

14

1000

bal

matt

APZ 904M/1000

14

1000

jobb

matt

APZ 901M/1200

12

1200

bal

matt

APZ 902M/1200

12

1200

jobb

matt

APZ 903M/1200

14

1200

bal

matt

APZ 904M/1200

14

1200

jobb

matt

APZ 905M/1000

12

1000

megfordítható

matt

APZ 905M/1200

12

1200

megfordítható

matt

APZ 906M/1000

14

1000

megfordítható

matt

APZ 906M/1200

14

1200

megfordítható

matt

JOBB

BAL

KÉTOLDALÚ
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Szaniter berendezés és csővezeték
rendszerek teljes választéka
Elegancia, dizájn és innováció.
A hagyomány a vérünkben van,
a minőséghez pedig
ragaszkodunk.
Ettől vagyunk mi Alca Group.

Szaniter berendezés
Az Alcadrain 1998-ban családi
tulajdonú cseh cégként alakult Alcaplast
néven, majd 2022-ben az Alca
csoport részeként nevet változtatott.
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb
szanitergyártója, több mint 600 féle
szaniteráru terméket gyárt, több mint
60 000 m2 területen - szelepeket,
szifonokat, modulokat,zuhanyfolyókákat,
padlóösszefolyókat, WC-ülőkéket és
számos egyéb terméket.

Csővezeték rendszerek
Az FV - Plast részvénytársaság 1990-ben
alakult azzal a céllal, hogy minőségi
műanyag csöveket gyártson vízvezeték
rendszerekhez és fűtéshez. 2021-ben
az Alca csoport része lett. Több mint
30 éves gyártás, fejlesztés és
innováció után ma már polietiléneket,
polipropiléneket és polibutiléneket dolgoz
fel többféle csövekhez, idomokhoz és
tartozékokhoz. Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb PP-RCT csövek és idomok
gyártója.

Oroszország

Lettország

Fehéroroszország

Ukrajna

Lengyelország

Fal rendszerek

Szlovákia
Magyarország
Románia

Szerbia
Bulgária
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Grúzia

Az Alcafix társaság 2022-ben alakult az
Alca csoporton belül. Moduláris rendszerek
gyártásával foglalkozik fürdőszobák és
toalettek építéséhez és rekonstrukciójához.
Ezek az előregyártott falak az Alca szaniter
technológiáját és csőrendszereit integrálják,
és mind nagyobb fejlesztési projekteknél,
mind családi házak építésénél vagy
átépítéseknél alkalmazzák.
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Szaniter berendezés

Csővezeték rendszerek

Fal rendszerek

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – eladás
Csehországban
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.hu

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

Csehország
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 - Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.cz

Magyarország
Alcadrain HU Kft.
Báthori István u. 24/C
2900 Komárom
T: +36 34346031
alcadrain@alcadrain.hu
Területi képviselő
Veizer Roland: +36 70 5799956
Király Martina: +36 70 398 5600
www.alcadrain.hu
Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.
Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék
rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra.
Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.
Cseh gyártó ISO 9001: 2015
Edition 1/2022 HU, © Alcadrain s.r.o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.

