
2 0 2 0
საშხაპე  ტრაპები

ჩვენ ერთად ვქმნით ადგილს, 
სადაც შესაძლებელია 
ძალების დაზოგვა



 ა APZ15 Marble
საშხაპე ტრაპი, ბარიერის გარეშე, ბადეში 
ფილების ჩასამაგრებლით

ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ი ს 
შ ე რ წ ყ მ ა



 წლიანი გარანტია 
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სილამაზე ხშირად არის ის, რაც იოლად 
არ მოიძებნება, მაგრამ სახეზეა, როცა 
აღმოაჩენთ, რომ ის უნაკლოდ მუშაობს.

ეს ასევე ეხება ჩვენს ასორტიმენტს, 
საშხაპე ტრაპებს APZ15. თქვენი ფილის 
ხელშეუხებელი სილამაზის წყალობით, 
საშხაპედან წყალი უსაფრთხოდ მიედინება. 
ჩვენს ტრაპებს აქვთ მოკრძალებული 
დეტალები, რომელთა საშუალებითაც 
შეგიძლიათ ხაზგასმით აღნიშნოთ თქვენი 
ინტერიერის ინდივიდუალურობა და 
ყველაფერი ლამაზად მოაწყოთ, ზუსტად 
თქვენი გემოვნების მიხედვით.

ფუნქციონალური 
მოკრძალებული 
ხიბლი

ტრაპი და ბადე 
კანტის გარეშე



8–11

უჟანგავი ფოლადის საშხაპე 
ტრაპები ALCA

ჩვენ ვიღებთ რევოლუციურ 
გადაწყვეტილებებს, როგორც წმენდის, 

ისე წყლის გადინების სისწრაფის 
მიმართულებით.

12–25

22–25

საშხაპე ტრაპების 
ბადეები
ისინი მზადდება მაღალი 
ხარისხის მასალებისგან, რაც 
საშუალებას იძლევა გამოკვეთილი 
იყოს თანამედროვე დიზაინი, 
მრავალფეროვანი სტილის 
საფუძველზე.

შ ი ნ ა ა რ ს ი

საშხაპე ტრაპი Fit & Go
ორმხრივი ბადე DOUBLE, გთავაზობთ 

დიზაინის არჩევანს მონტაჟის 
დასრულებამდე. ტრაპი, ბადე და სიფონი, 

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში.



გავამარტივოთ ძებნა

თქვენი მოხერხებულობისთვის, ჩვენ 
თითოეულ პროდუქტს მივანიჭეთ 
QR კოდი. QR კოდის წაკითხვის და 
თქვენი ტელეფონით ან ტაბლეტის 
საშუალებით სკანირების ამსახველი 
პროგრამის ჩამოტვირთვის შემდეგ, თქვენ 
დაუყოვნებლივ შეხვალთ ჩვენი საიტის 
სასურველ განყოფილებაში. აქ ნახავთ 
შერჩეული პროდუქტის დეტალურ აღწერასა 
და პარამეტრებს. თქვენ დიდხანს აღარ 
უნდა ეძებოთ ინფორმაცია. ახლა უკვე 
სწრაფად და იოლად მიიღებთ სასურველ 
ინფორმაციას.

ტრაპების უპირატესობები ALCA .. 6–7
ბადეები ALCA ................................8–11
ღარებიანი საშხაპე 
ტრაპები ALCA ...............................12–29
საშხაპე ტრაპები APZ1, APZ4, 
APZ1BLACK, APZ6, APZ16 ...........12–17
საშხაპე პრაპი APZ15 ....................18–19
სანიაღვრე სისტემა APZ5............. 20–21
საშხაპე ტრაპი APZ13, APZ23 ........ 22–25
ღარებიანი პლასტმასის 
საშხაპე ტრაპი  ............................. 26–29
ღარებიანი პლასტმასის 
საშხაპე ტრაპი, პროგრამით 
უჟანგავი ფოლადი ........................ 28–29
უჟანგავი ფოლადის ტრაპები ..... 30–31
საშხაპე ტრაპების ALCA 
სპეციფიკაციები ......................... 32–33
საშხაპე ტრაპების ALCA 
მიმოხილვა................................... 34–41
ტრაპები უჟანგავი ფოლადისგან, 
პერფორირებული ბადეებისთვის ....... 34
ტრაპები უჟანგავი ფოლადისგან, 
მთლიანი ბადეებისთვის ......................35
უჟანგავი ფოლადის ტრაპები 
APZ13, APZ23 .............................. 36–37
ღარებიანი პლასტმასის საშხაპე 
ტრაპები ........................................ 38–39
სადრენაჟე სისტემა APZ5 და 
სისტემა Antivandal ............................. 40
ტრაპების მიმოხილვა ........................41
კომპანიის Alcaplast-ი ................ 42–43

26–29

ჩვენ შთავაგონეთ 
თქვენი ოცნებები, 

ამიტომაც დროა 
აისრულოთ ისინი

პლასტმასის საშხაპე ტრაპები 
ALCAPLAST
მათი გაწმენდა მარტივია და დამზადებულია 
მასალებისგან, რომლებიც უძლებენ, როგორც დაბალ 
ტემპერატურას, ასევე ქიმიურ ნივთიერებებს.
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ALCA-ს  საშხაპე  ტრაპების  უპირატესობები

სიფონის 
იდეალური 

წმენდა

დაბალი 
სამონტაჟო 
სიმაღლე 

(55 მმ)

წყლის ნაკადის 
მაღალი სიჩქარე 
(68 ლ/წთ-მდე)

ჩვენ ვართ საშხაპე ტრაპების ლიდერები 
ევროპაში. ALCA-ს საშხაპე ტრაპების 
არჩევით გააკეთეთ ფსონი საიმედოობასა 
და კომფორტზე.

გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე

უსაფრთხოება 
თქვენი 
კომფორტისთვის
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წლიანი გარანტია

25 APZ16 Wall
+ ბადე DESIGN
საშხაპე ტრაპი ფიქსირებული კედელთან 
მისამაგრებლით, მთლიანი ბადით

APZ901M/1000
უჟანგავი ფოლადის კანტი, დაქანებული 
იატაკისთვის. ხელმისაწვდომია შემდეგ 
ვარინტებში: მარცხენა, მარჯვენა, ორმხრივი. 
შეუკვეთეთ ტრაპთან ერთად.
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APZ6 Professional + ბადე POSH
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი 
მთლიანი ბადით

წლიანი გარანტია
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ბ ე ვრი 
ფორმა  აქვს 
სილამაზეს 



GL1204
შუშა-შავი

GL1200
შუშა-თეთრი

GL1202
შუშა-მწვანე

POSH
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

DESIGN-
ANTIC
ბრინჯაო-ანტიკი

FLOOR
INSERT
TILE
ფილების 
ჩასამაგრებლით

APZ15
ფილების 
ჩასამაგრებლით

DESIGN
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი
SPACE
უჟანგავი ფოლადი-მატი
SOLID
უჟანგავი ფოლადი-მატი

პე
რ

ფ
ო

რ
ირ

ებ
უ

ლ
ი 

ბა
დ

ე
ფ

ო
ლ

ად
ი APZ1

APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

APZ1BLACK
APZ101BLACK

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

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

APZ1
APZ101
APZ1001
APZ1101
APZ4
APZ104
APZ1004
APZ1104
APZ2001

APZ13
APZ23

პლ
ას

ტ
მა

სი APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

ფ
ილ

ებ
ის

 ჩ
ას

ამ
აგ

რ
ებ

ელ
ი 

ბა
დ

ე

მთ
ლ

ია
ნი

 ბ
ად

ე
ფ

ო
ლ

ად
ი 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

SPACE
APZ13
APZ23

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

INSERT
APZ13
APZ23

APZ15
APZ115

პლ
ას

ტ
მა

სი SOLID
APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

TILE
APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

 ა 
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საშხაპე ტრაპების ALCA ბადეები
LINE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

PURE BLACK
შავი-მატი

PURE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

BUBLE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

HOPE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

DREAM
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

CUBE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

SMILE
უჟანგავი ფოლად
პრიალა/მატი
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DOUBLE
უჟანგავი ფოლადი-
მატი/ფილების 
ჩასამაგრებლით

APZ5-SHADE
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

APZ5-EDEN
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

APZ5-TWIN
ფილების 
ჩასამაგრებლით

LIFE
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

TIME
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

VIEW
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

პრ
იზ

მუ
ლ

ი 
ბა

დ
ე

APZ13
APZ23

APZ13
APZ23

APZ13
APZ23

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ13
APZ23

APZ18 APZ8 APZ8 APZ10

ო
რ

მხ
რ

ივ
ი 

ბა
დ

ე

ბა
დ

ე 
A

PZ
5 

ბა
დ

ეS
 A

R
Z1

APZ13 FIT AND 
GO
APZ23 FIT AND 
GO

APZ5-EDEN APZ5-SHADE APZ5-TWIN ARZ1

GRACE
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

TRITON
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

დი-
CODE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

ZIP
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

ROUTE
უჟანგავი ფოლადი-
პრიალა/მატი

APZ8
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

APZ9
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

APZ10
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

GAP
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი

STREAM
უჟანგავი 
ფოლადი-მატი
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პერფორირებული ბადე 
ALCA-ს პერფორირებული ბადეები 
დაფუძნებულია გეომეტრიული ფორმის 
მრავალფეროვან კომბინაციებზე. 
ჩვენი ასორტიმენტიდან შეგიძლიათ 
მარტივად აირჩიოთ ზუსტად ის, 
რაც ზის თქვენს გემოვნებაში. ბადის 
ზედაპირი შეიძლება იყოს ორი 
ვვარიანტის: პრიალა და გლუვი. 
სტანდარტული ვერსია დამზადებულია 
AISI 304 უჟანგავი ფოლადისგან, მაგრამ 
ჩვენ შეგვიძლია დავაკმაყოფილოთ 
ნებისმიერი ინდივიდუალური მოთხოვნა 
და დავამზადოთ ბადე უფრო გამძლე 
ფოლადისგან.

მთლიანი ბადე
ბადე ძირითადად შედგება უჟანგავი 
ფოლადის U ფორმის  პროფილისგან, 
რომელსაც მიწებებული აქვს მასიური 
უჟანგავი ფოლადის ფირფიტა, შუშის, 
სპილენძის ან სინთეთიკური მარმარილო. 
ზედაპირების ფართო არჩევანის 
წყალობით, ALCA-ს მთლიანი ბადეები 
დაამშვენებს თქვენს აბაზანას.

პრიზმული ბადე
ეს უნიკალური ბადე დამზადებულია 
მასიური უჟანგავი ფოლადისგან, 
რომელიც ერთმანეთს უერთდება. იგი 
გარე ვიზუალით განსხვავდება ყველა 
სხვა ბადისგან და აბაზანაში დიზაინის 
ელემენტი ხდება, რომელიც საკუთარ 
თავზე ამახვილებს ყურადღებას.

ორმხრივი ბადე DOUBLE
ბადე DOUBLE გთავაზობთ არჩევანის 
შესაძლებლობას - მთლიანი ბადე, 
უჟანგავი ფოლადის დიზაინით 
SPACE ან უბრალოდ ამოტრიალებით 
გარდაიქმნება ბადედ - INSERT 
ფილების ჩასამაგრებლით. საბოლოო 
გადაწყვეტილება შეგიძლიათ 
მონტაჟის დასრულების შემდეგაც 
მიიღოთ, რაიმე სამშენებლო 
სამუშაოების განხორციელების 
გარეშე.
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ბადეების ფართო 
არჩევანი
არჩევანი თქვენზეა - ყურადღება 
გაამახვილეთ ბადეზე, ან, თუ 
მინიმალიზმის მოყვარული ხართ, 
ნება მიეცით ბადეს შეერწყას იატაკს. 
ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა სტილის 
ორიგინალური ბადეების ფართო 
არჩევანს, სხვადასხვა მასალისგან. 
იცურეთ დინების საწინააღმდეგოდ 
და მიეცით თავს შთაგონების 
საშუალება.

ბადეები ფილების 
ჩასამაგრებელით
უჟანგავი ფოლადის ბადეზე არის 
გადაკრული უხეში ზედაპირი, 
რომელიც გათვლილია ფილების 
ან წყალგამძლე ხის ადვილად 
დასამაგრებლად.

ბადე ფილების 
ჩასამაგრებელი ჩარჩოს 
გარეშე
წარმოგიდგენთ ბადეს ჩარჩოს 
გარეშე, როგორც სიახლეს, 
დამზადებულია უჟანგავი 
ფოლადისგან, ფილების ჩამაგრების 
შესაძლებლობით APZ15. ამ გზით, 
ბადე ხდება ფილის ნაწილი, რომელიც 
სრულად შერწყმულია აბაზანის 
დანარჩენ ნაწილთან.

არჩევანის 
თითქმის 
უსასრულო 
შესაძლებლობა
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უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

APZ1 + ბადე LINE
საშხაპე ტრაპი, უჟანგავი ფოლადისგან, 
პერფორირებული ბადეებისთვის

საშხაპე  ტრაპი 
პერფორირებული  ბადეებისთვის

წლიანი გარანტია

25
ლ/წთ წყალი 

60

ყველაზე 
მოთხოვნადი
ტრაპი

პერფორირებული 
ბადეებისთვის 
უჟანგავი ფოლადის 
ტრაპების 
ვარიანტები
APZ1
APZ101 Low 
APZ1001
APZ1101 Low
APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low 
APZ1004 Flexible
APZ1104 Flexible Low
APZ2001

იხ. გვ. 34
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APZ1: 85 მმ

Ø40

Ø50

60 ლ/წთ

35 ლ/წთAPZ101 Low: 55 მმ

15 მმ
10 მმ

APZ4 Flexible 
APZ104 Flexible Low 

APZ1
APZ101 Low

საიმედო არჩევანი 
თქვენს ოცნებებს 
რეალობად 
აქცევს

საშხაპე ტრაპი APZ1 
პერფორირებული 
ბადეებისთვის
ჩვენმა დიზაინერებმა შეიმუშავეს 
ALCA-ს საშხაპე ტრაპების სხვადასხვა 
ფორმები, რათა სრულყოფილად 
მოერგონ სველი წერტილების 
მრავალფეროვნებას სტილში და 
ამით მათ ხაზგასმით აღნიშნეს მათი 
მფლობელების ინდივიდუალურობა. 
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი ALCA 
იყენებს ორი გადინების სისტემას 
მორიგეობითი გადინების პანელებით. 
შემოთავაზებული ტრაპის ALCA 
მინიმალური მონტაჟის სიმაღლე 
55 მმ-დან 85 მმ მდეა. სიმაღლე 55 მმ 
განკუთვნილია სახლის რემონტისთვის. 
სიმაღლე 85 მმ იდეალურია ახალი 
შენობებისთვის.

ვარიანტი კედელზე 
APZ4 Flexible
ტრაპები APZ4, APZ104 Low, 
APZ1004 და APZ1104 Low 
განკუთვნილია საშხაპეში კედელზე 
მონტაჟისთვის. ვერტიკალურად 
რეგულირებადი ,,საყელო” 
უზრუნველყოფს მონტაჟის 
სიმარტივეს კედლის ფილების 
სხვადასხვა სისქის მიხედვით 
6-დან 12 მმ-მდე. ამის გამო არ 
არის აუცილებელი სხვაობის 
გათანაბრება რაიმე წებოთი. სხვა 
გრძელი საშხაპე ტრაპებისგან 
განსხვავებით, ტრაპი Flexible 
მაგრდება, არა მხოლოდ იატაკზე, 
არამედ ვერტიკალური სამაგრის 
დახმარებით კედელზეც, რომელიც 
შემდეგ იფარება ჰიდროიზოლაციით 
და ფილით. ამ ფორმით, დაცულია 
ტრაპი ნესტისგან. წყლის გადინების 
სისწრაფის გაუმჯობესების მიზნით, 
იატაკის მცირე დაქანების შექმნა არ 
არის რთული.

APZ4 Flexible + ბადე BUBLE
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი, რეგულირებადი 

სამაგრით კედელზე, პერფორირებული ბადით.

მაგალითი პერფორირებული ბადეები
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საშხაპე  ტრაპი  პერფორირებული 
ბადეებისთვის -შავი  მატი

P U R E 
B L A C K

წლიანი გარანტია

25

APZ1BLACK + ბადე PURE BLACK
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი პერფორირებული 
ბადეებისთვის-შავი მატი

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

ტრაპების 
ვარიანტები, 
უჟანგავი 
ფოლადისგან შავი-
მატი
APZ1BLACK
APZ101BLACK Low

იხ. გვ. 34
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Ø40

Ø50

APZ1BLACK: 85 მმ 60 ლ/წთ

35 ლ/წთAPZ101BLACK Low: 55 მმ

შავი-მატი 
შესამჩნევს გახდის 
თქვენს სააბაზანო 
ოთახს

საშხაპე ტრაპი 
APZ1BLACK 
შავი-მატის ვარიანტში
ჩვენი გრძელი ტრაპები APZ1 და 
APZ101 დამატებითი ბადეებით PURE 
BLACK თანამედროვე დამუშავებით 
შავი-მატი. ჩვენ ასევე ვიზრუნეთ 
დეტალებზე, ამიტომაც წყლის 
ჩამკეტი არის შავი და სადინარი 
ფერებში, მთლიანი ფორმის, ბადით 
და ტრაპით.

ფართო არჩევანი შავი-მატის 
მიმართულებით 
პროგრამა შავი-მატი მოიცავს ასევე მთელ 
რიგ სხვა პროდუქტებს:
■ მართვის ღილაკები 

(M278, M578, M678, M778)
■ აბაზანის სიფონები (A55BLACK, 

A507BLACK, A564BLACK)
■ საშხაპე ქვესადგამის სიფონები 

(A465BLACK-50, A49BLACK)
■ ხელსაბანის სიფონები (A400BLACK, 

A4320BLACK, A392BLACK, 
A4000BLACK)

■ კუთხის სარქველი (ARV001-BLACK, 
ARV003-BLACK)

www.alcaplast.ge/en/
program-black-matt

B L A C Kმ უ დ მ ი ვ ა დ  თ ა ნ ა მ ე დ რ ო ვ ე
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სსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსაააააააააააააააააააშშშშშშშშშშშშშშშშშშხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხხაააააააააააააააპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპპეეეეეეეეეეეეეეეეეე   ტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტტრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრრაააააააააააააააააააააპპპპპპპპპპპპპიიიიიიიიიიიიიიიი  მმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმმთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთთლიანი  ბადდდისთვვვვვვვისსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსს

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

წლიანი გარანტია

25

APZ6 Professional 
+ ბადე GL1204 + APZ903M/1200
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი, შუში ცხაურით 
და უჟანგავი ფოლადით, დახრილი იატაკისთვის

უსაზღვრო 
შესაძლებლობები

უჟანგავი ფოლადის 
ტრაპების 
ვარიანტები 
მთლიანი 
ბადეებისთვის
APZ6 Professional
APZ106 Professional Low 
APZ1006 Professional
APZ1106 Professional Low
APZ16 Wall
APZ116 Wall Low 
APZ1016 Wall
APZ1116 Wall Low

იხ. გვ. 35
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APZ6: 95 მმ

Ø40

Ø50

60 ლ/წთ

35 ლ/წთAPZ106 Low: 65 მმ

15 მმ

APZ16 Wall
APZ116 Wall Low

APZ6 Professional
APZ106 Professional Low

საშხაპე ტრაპი APZ6 
მთლიანი ბადისთვის
როგორც პერფორირებული ბადეების 
ალტერნატივა, ჩვენ გთავაზობთ 
დიზაინერულ მთლიან ბადეებს, 
შუშისა და უჟანგავი ფოლადისგან, 
ფილების ჩამაგრების ფუნქციით. ისინი 
განკუთვნილია ტრაპებისთვის APZ6 ან 
APZ16 Wall კედელზე მისამაგრებლით.

არჩევანი 
8 ბადიდან

ვარიანტი კედლისთვის 
APZ16 Wall
საშხაპე ტრაპი APZ16, APZ6-ის 
მსგავსად მოიცავს სრულ ბადეს და 
კედელზე მყარ სამაგრს. ძლიერი 
ვერტიკალური საიზოლაციო 
სამაგრი, 15 მმ-იანი ფიქსირებული 
დაშორებით, საშუალებას იძლევა 
გამოიყენოთ 6-12 მმ სისქის ფილები.

უჟანგავი 
ფოლადის კანტი 
დაქანებული 
იატაკისთვის 
ხელმისაწვდომია შემდეგ 
ვარინტებში: მარცხენა, 
მარჯვენა, ორმხრივი.

APZ16 Wall + ბადე FLOOR
საშხაპე ტრაპი ფიქსირებული სამაგრით კედელზე, 

ფილების ჩასამაგრებელი ბადით 

პრიზმული ბადე

ფილების ჩასამაგრებელი ბადე

მთლიანი ბადე

მინის ცხაური
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წლიანი გარანტია

25
სიახლე

გ ა ხ დ ე ბ ა 
მ თ ლ ი ა ნ ი

საშხაპე  ტრაპი ,  ბარიერის  გარეშე , 
ბადეში  ფილების  ჩასამაგრებლით

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

APZ15 Marble
საშხაპე ტრაპი ბარიერების გარეშე, 
ფილების ჩასამაგრებლით

უბარიერო უჟანგავი 
ფოლადის ტრაპების 
ვარიანტები
APZ15 Marble
APZ115 Marble Low 

იხ. გვ. 35
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APZ15: 100 მმ

Ø40

Ø50

60 ლ/წთ

35 ლ/წთAPZ115 Low: 70 მმ

 ყველაფერი ერთ შეფუთვაში 

უბრარიერო საშხაპე 
ტრაპი APZ15, ფილების 
ჩასამაგრებელი ბადით
უჟანგავი ფოლადის ახალი თაობის საშხაპე 
ტრაპები APZ15, შემუშავებულია დიზაინის 
მოყვარულთათვის. წყლის გადინება 
უზრუნველყოფილია აბაზანის ფილაში ორი 
ხვრელით, რომლის ქვეშ იფარება უჩარჩოო 
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი. უჟანგავი 
ფოლადის ჩარჩო ოპტიკურად არ უშლის 
ხელს არც ტრაპს და არც ბადეს.

ატიპიური სიგრძის 
შესაძლებლობა
ზომა 2200 მმ-მდე ერთ ნაწილში.

ტრაპი და ბადე 
კანტის გარეშე

მ ა რ მ ა რ ი ლ ო
ს ა ს ი ა მ ო ვ ნ ო  შ ე ხ ე ბ ა

სუფთა დიზაინური 
ხაზები
მიგვაჩნია, რომ დიდი გამოგონებები 
არ არის აუცილებელი იყოს 
პომპეზური. ყველაფერი დახვეწილი 
და რთული რჩება ფარული, მაგრამ 
რაც ჩანს, მარტივი და ლამაზია. 
ბადე ფილების ჩასამაგრებლით 
გენიალურია თავისი სიმარტივით. 
ჰარმონიაშია გარემოსთან.



20

APZ5 Spa + ბადე SHADE
კედელში სამონტაჟო უჟანგავი ფოლადის 
სადრენაჟე სისტემა მთლიანი ბადით, სამონტაჟო 
სიღრმე: 64 მმ

კედლში  სამონტაჟო 
სადრენაჟე  სისტემა

ს უ ფ თ ა 
ხ ა ზ ე ბ ი

სადრენაჟე სისტემები

წლიანი გარანტია

25

სადრენაჟე 
სისტემების 
ვარიანტები
APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa

იხ. გვ. 40
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თეთრი
AEZ120

წითელი
AEZ123

მწვანე
AEZ122

ცისარტყელა
(RGB)
AEZ124

კედელში სამონტაჟო 
სადრენაჟე სისტემები 
APZ5 Spa
სისტემა მიესადაგება ხალხმრავალ 
ადგილებს, როგორებიცაა 
საცურაო აუზები, სპა სალონები 
და გამაჯანსაღებელი ცენტრები.  
თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ 
დამცავი პანელი გლუვი ან პრიალა 
დიზაინით, ან შეარჩიოთ ბადე 
ფილების ჩასამაგრებლით, რომელიც 
საშხაპის ინტერიერის იდეალურ 
ჰარმონიას ქმნის. წყლის გადინება 
ხორციელდება იატაკის ფილების 
ჭრილებსა და ტრაპის დამცავ პანელს 
შორის, რომელიც კედლის ნაწილს 
შეადგენს.

განსაკუთრებით 
ახალი 
გადაწყვეტილებები, 
რომლებიც ყველა 
სივრცეს სინათლით 
ავსებენ

APZ5-EDEN Spa
უჟანგავი ფოლადის 
დასაფარებელი პანელი - პრიალა

APZ5-SHADE Spa
უჟანგავი ფოლადის დასაფარებელი 
პანელი - მატი

APZ5-TWIN Spa
დასაფარებელი პანელი ფილების 
ჩასამაგრებლით

APZ5: 100 მმ

Ø5060 ლ/წთ

ხელმისაწვდომია ფერებში: თეთრი, მწვანე, წითელი, 
ცისარტყელა და ლურჯი.

ტრაპი ALCA LIGHT 
განათებით
ALCA LIGHT -  ეს არის LED ფირის 
მეშვეობით სადრენაჟე სისტემის 
APZ5 Spa-ს განათება. აქვს 
სასიამოვნოდ დამუქებული განათება, 
ხაზს უსვამს თქვენი აბაზანის 
ფუნქციურ და კონსტრუქციულ 
გადაწყვეტას.

64 მმ



APZ13-DOUBE9 Fit and Go + ბადე DOUBLE
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი ორმხრივი ბადით

F I T  A N D 
G O
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SMART

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

50 ლ/წთAPZ13-DOUBLE9: 81 მმ

Ø50

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go WallAPZ13-DOUBLE9 Fit and Go

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

სიახლე

ვარიანტი კედელზე  
APZ23-DOUBLE9 
Fit and Go Wall
ჩვენ უკვე ვამატებთ ახალ ვერსიას 
კედელზე ძლიერი სამაგრით.

ერთი ბადე ორმაგი 
გამოყენების 
შესაძლებლობით

 საშხაპე ტრაპი  APZ13-
DOUBLE9 Fit and Go
ორმხრივი ბადის DOUBLE 
წყალობით, გთავაზობთ დიზაინერულ 
არჩევანს - შეგიძლიათ აირჩიოთ 
მყარი უჟანგავი ფოლადის ბადე და 
ფილების ჩასამაგრებელი ბადე.

ორმხრივი ბადე DOUBLE

APZ23-DOUBLE Fit and Go Wall + ბადე DOUBLE
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი კედელზე, 
ორმხრივი ბადით



ტრაპის შიდა კორპუსის 
დაქანება
წარმოგიდგენთ კორპუსის შიდა 
დაქანების ახალ გადაწყვეტილებას, 
რომელიც უზრუნველყოფს წყლის 
გადინების მაქსიმალურ სისწრაფეს. 
ამავე დროს, წყლის ნაკადი 
ამარტივებს ხელით წმენდას.

ერთი ფრაგმენტისგან 
შემდგარი ტრაპი ბარიერის 
მომრგვალებული 
ზედაპირით
უახლესი ტექნოლოგიების 
გამოყენებით ALCA-ს ტრაპების ყველა 
კორპუსი არის მომრგვალებული. 
ამ ტრაპის წყალობით, სასიამოვნოა 
ყოველდღიურად შხაპის მიღება. 
მათი დიზაინი თქვენს ესთეტიკურ 
გემოვნებასაც დააკმაყოფილებს .

გაწმენდადი სიფონი
სველი წყლის ჩამკეტი აღჭურვილია 
ფილტრით, რომელიც აკავებს 
თმებს და სხვა ტიპის ნარჩენებს. 
ქიმიკატების გამოყენების 
გარეშე, სიფონის სრულყოფილი 
წმენდის მიზნით, მარტივად არის 
მთლიანი სისტემის ნაწილებად 
დაშლა შესაძლებელი. გადინების 
ბლოკირების თავიდან ასაცილებლად, 
კანალიზაციის გაწმენდის 
მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
სპეციალური მოწყობილობები.

კომბინირებული წყლის 
ჩამკეტები
ჩვენ გავაფართოვეთ კომბინირებული 
წყლის ჩამკეტის მქონე საშხაპე 
ტრაპების APZ13 სპექტრი, რომლებიც 
სიფონში წყლის მთლიანად ამოშრობის 
შემთხვევაში კანალიზაციიდან 
უსიამოვნო სუნის ამოსვლისგან 
იცავენ სააბაზანოს.

ტრაპის რეგულირებადი 
სიმაღლე 
ინდივიდუალურად რეგულირებადი 
ფეხები უზრუნველყოფს უპრობლემო 
მონტაჟს, იმ შემთხვევაშიც კი, 
როდესაც სამონტაჟო ზედაპირის 
სხვადასხვა ნაწილში ხვდებით 
მნიშვნელოვან უსწორმასწორობებს.

როტაციული სიფონი
ჰორიზონტალურად მოძრავი 
სიფონი უზრუნველყოფს ყველა 
მიმართულებით კანალიზაციასთან 
დაკავშირების შეუზღუდავ 
შესაძლებლობას. მონტაჟის დროს 
თქვენ არ გჭირდებათ დამატებითი 
ელემენტები.

54 მმ

81 მმ

105 მმ

მოდულური სისტემა
გაეცანით ვარიანტებს APZ13 
Modular და APZ23 Modular Wall. 
კომპლექტი შედგება სამი ძირითადი 
კომპონენტისგან, კერძოდ ტრაპის 
კორპუსი, სიფონი და ბადე. ტრაპის 
კორპუსი შესრულებულია მეტალის 
მთლიანი ნაწილის, ის არის მოხრილი 
და შეგიძლიათ აირჩიოთ სამი სიგრძე 
- 750, 850 და 950 მმ. სამი ვარიანტის 
როტაციული სიფონი მთავარი 
განსხვავება არის მონტაჟის სიმაღლეში, 
რაც გავლენას ახდენს წყლის გადინების 
სისწრაფეზე. ყველაზე მაღალი სიფონი 
წყლის ნაკადის გადინების სიჩქარით 
58 ლ/წთ იდეალურად მიესადაგება 
ახალ შენობებს და ადგილებს სადაც 
არის საკმარისი სივრცე. საშუალო 
და განსაკუთრებით დაბალი სიფონი 
განკუთვნილია ისეთი ადგილებისთვის, 
სადაც სივრცის დაზოგვაა საჭირო. 
შეგიძლიათ შეარჩიოთ პერფორირებული 
ბადეები, მთლიანი, პრიზმული და 
ფილების ჩასამაგრებლით.

ვრცელი ინფორმაცია გვ. 37.



წლიანი გარანტია
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რა არის ნამდვილი ინოვაცია? 
ძირითადი პრინციპი მდგომარეობს, 
ადამიანებისთვის სამუშაოს 
გამარტივებასა და კომფორტის 
შექმნაში. აი ზუსტად ეს არის 
ის, რაც ჩვენ შევინარჩუნეთ 
ჩვენი პროდუქციის დიზაინის 
განვითარებასა და ტექნოლოგიაში.

მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ამ 
მიდგომის წყალობით, ჩვენი ზოგიერთი 
პროდუქტი ბაზარზე უკვე ვარსკვლავი 
გახდა და მიგვაჩნია, რომ იგივე ბედი 
ეწევა Fit and Go-ს.

და ეს ორი მიზეზის გამო. 
ეს არის სრულყოფილი გადაწყვეტა, 
რომელიც მოიცავს ყველაფერს, რაც 
თქვენ გჭირდებათ.
რაც მთავარია, ის ორმხრივი ბადის 
წყალობით ბოლომდე ტოვებს 
ალტერნატივის შესაძლებლობას, 
იქედან გამომდინარე როგორ 
ვიზუალსაც აირჩევთ.

ნ ა მ დ ვ ი ლ ი 
ფ უ ფ უ ნ ე ბ ა  - 
ა რ ჩ ე ვ ა ნ ი ს 
შ ე ს ა ძ ლ ე ბ ლ ო ბ ა
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APZ12 Optimal + ბადე CUBE
საშხაპე ტრაპი პერფორირებული ბადეებისთვის 

პლასტმასის  საშხაპე  ტრაპი

ადვილად 
ხელმისაწვდომი

პლასტმასის ტრაპები

წლიანი გარანტია

6

პლასტმასის 
ტრაპების 
ვარიანტები
APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple
APZ12 Optimal

იხ. გვ. 38–39
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ტრაპები APZ8, APZ9 
и APZ10 Simple
საბაზისო მოდელი სერიიდან პლასტმასის 
საშხაპე ტრაპები, მათი მონტაჟის დაბალი 
სიმაღლიდან (62 მმ) გამომდინარე, 
იდეალურად მიესადაგება სააბაზანოს 
რეკონსტრუქციისთვის, ასევე შენობებს 
სადაც არის იატაკის სივრცის პრობლემა.

ტრაპი APZ12 Optimal
საშხაპე ტრაპი ასევე შესაფერისია ბიუჯეტური გადაწყვეტისთვის, პროექტებისთვის 
და სხვა ადგილებში, სადაც საჭიროა სხვადასხვა სტანდარტები. ტრაპის კორპუსის 
შიდა ნაწილი დაქანებით, ორგანყოფილებიანი, ადვილად წმენდადი სიფონი, 
წყლის ნაკადის სიჩქარით 63 ლ/წთ-მდე. ჩვენ გარანტიას გაძლევთ, რომ თქვენი 
აბაზანა არ დაიტბორება, თუნდაც წყლის მოცულობითი ნაკადის მქონე საშხაპის 
დამონტაჟებისას. რეგულირებადი პლასტმასის სამონტაჟო ფეხები საშუალებას 
გაძლევთ სწრაფად და მოხერხებულად დააინსტალიროთ ტრაპი და გაათანაბროთ 
იგი ჰორიზონტალურად. ჩვენ გთავაზობთ პერფორირებულ და მთლიან ბადეებს, 
ბადეებს ფილების ჩასამაგრებელით, წყალგამძლე ხისთვის, ბადეები არ შედის 
კომპლექტში.

Ø50

APZ12: 85 მმ

Ø40
30 ლ/წთ

63 ლ/წთ

APZ8 / APZ9 / 
APZ10: 62 მმ

ყველა სივრცე 
იმსახურებს 
საიმედო 
გამოსავალს

პლასტმასის საშხაპე 
ტრაპები
დამზადებულია მაღალი სიმტკიცის 
პოლიპროპილენით, მდგრადია 
დაბალ ტემპერატურაზე და ქიმიურ 
ნივთიერებთან კონტაქტში.
ყველა საშხაპე ტრაპი აღჭურვილია 
კომბინირებული წყლის 
ჩამკეტით, რომელიც ხელს უშლის 
კანალიზაციიდან უსიამოვნო 
სუნის ამოსვლას, ასევე სიფონის 
სრულად გამოშრობის დროს - 
გამოირჩევა წყლის ნაკადის მაღალი 
სიჩქარით  (APZ12). სიფონი იოლად 
გაწმენდადია სრულად, კანალიზაციის 
მილამდეც კი.

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

ბადეები  APZ12 Optimal-სთვისბადე APZ8 Simple ბადე APZ9 Simple

ბადე APZ10 Simple
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პლასტმასის  საშხაპე  ტრაპი  უჟანგავი 
ფოლადის  ბარიერებით

APZ18 Simple
უჟანგავი ფოლადის ბარიერების 
მქონე საშხაპე ტრაპი

მ თ ლ ი ა ნ ი 
ი ე რს ა ხ ე

პლასტმასის ტრაპები

წლიანი გარანტია

6

უჟანგავი ფოლადის 
ბარიერების მქონე 
პლასტმასის 
ტრაპების 
ვარიანტები
APZ18 Simple
APZ22 Optimal
APZ2022 Optimal

იხ. გვ. 38–39
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Ø40

Ø50

APZ22: 85 მმ

30 ლ/წთ

63 ლ/წთ

ეკონომიური 
ვარიანტი. 
იდეალური და 
სრულყოფილი სახე

უჟანგავი ფოლადის 
გრძელი საშხაპე 
ტრაპები პლასტმასის 
ბარიერებით
ისინი წარმოადგენენ ბიუჯეტურ 
გადაწყვეტას საშხაპე ტრაპების 
სეგმენტში და წარმოაჩენენ იდეალურ 
ბალანსს ფასის და ხარისხის მხრივ. 
საშხაპე ტრაპის პლასტმასის ბადე 
და ბარიერი დამზადებულია მაღალი 
ხარისხის უჟანგავი ფოლადისგან. 
საშხაპე ტრაპის სხვა პლასტმასის 
ნაწილები და წყლის ჩამკეტი იფარება 
იატაკში.

საშხაპე ტრაპი APZ22 Optimal 
უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით
პლასტმასის საშხაპე ტრაპი APZ22 დამზადებულია სტანდარტული საშხაპე ტრაპის 
APZ12-ის საფუძველზე და დამატებული აქვს უჟანგავი ფოლადის ბარიერები. 
ამრიგად, უჟანგავი ფოლადის ბადის გარეგნობაზე არ მოქმედებს პლასტმასის 
ჩარჩო. საშხაპე ტრაპი APZ22 პლასტმასის ტრაპებს შორის წარმოადგენს 
საუკეთესო შეთავაზებას, რომელიც აერთიანებს სრულყოფილი გარეგნობის, 
შესანიშნავ ვარიანტებს და ფართო ასორტიმენტის ბადეებს.

საშხაპე ტრაპი APZ18 
Simple უჟანგავი ფოლადის 
ბარიერებით
პლასტმასის საშხაპე ტრაპი APZ18 დაბალი 
მონტაჟის სიმაღლის 62 მმ წყალობით, 
იდეალურია საცხოვრებელი სივრცეების 
რეკონსტრუქციისთვის. დამზადებულია 
განსაკუთრებით მყარი პლასტმასისგან, 
რომელიც უძლებს ქიმიურ ნივთიერებებს და 
ყინვას.

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში ბადე APZ22 Optimal-სთვის

ბადე APZ18 Simple

APZ18: 62 მმ
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ტრაპები

APV110
+ ბადე MPV013
უჟანგავი ფოლადის ტრაპის სპეციალურად 
დაბალი ვარიანტი მთლიანი ბადით

მ უ დ მ ი ვ ი 
ს ი ლ ა მ ა ზ ე

უჟანგავი  ფოლადის  ტრაპი

წლიანი გარანტია

25

უჟანგავი ფოლადის 
ტრაპების 
ვარიანტები
APV110
APV120
APV130

იხ. გვ. 41
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APV110: 55 მმ

APV120: 81 მმ

APV130: 105 მმ

Ø50

Ø50

Ø40

40 ლ/წთ

50 ლ/წთ

58 ლ/წთ

MPV015

MPV011

MPV014

MPV013

MPV016

MPV012

სიფონის სიმაღლის სამი 
ვარიანტი
სამი ტიპის სიფონი, რომელთა 
გამოყენება შესაძლებელია 
ახალი წერტილების სანიაღვრე 
კანალიზაციით, რომელიც 
უზრუნველყოფს იდეალურ 
სამონტაჟო ცვალებადობას. ყველაზე 
დაბალი სიფონით (55 მმ), თქვენ 
მიიღებთ შესაძლებლობას დააყენოთ 
იგი მინიმალურ სიმაღლეზე 
სიჩქარის მაღალი ნაკადის 
შენარჩუნებით. სამივე სახის სიფონი 
კონსტრუქციულად იმდაგვარადაა 
შექმნილი, რომ ისინი არ საჭიროებს 
რთულ მონტაჟს, ადვილია მათი 
ტექნიკური მომსახურება და 
მარტივია ქიმიკატების გარეშე 
გაწმენდა. 

ტრაპებს შორის 
პოპულარული
შეიქმნა ახალი სადრენაჟე სისტემა, 
როგორც ჩვენი კლასიკური უჟანგავი 
ფოლადის ტრაპების ალტერნატივა.
მომხმარებლებისთვის, ეს კიდევ 
ერთი საინტერესო გზაა სველი 
წერტილებისთვის, რომელშიც 
შენარჩუნებულია შესანიშნავი 
ტექნიკური მახასიათებლები და 
განსაკუთრებულად თანამედროვე 
დიზაინი. მათთვის, ვისაც ურჩევნია 
ოთხკუთხედი ტრაპი, სხვადასხვა 
მიზეზის გამო ან არ შეუძლია 
გამოიყენოს საშხაპე გრძელი ტრაპი, 
იდეალური არჩევანია უჟანგავი 
ფოლადის ტრაპი.

ძვირფასი შესრულება 
უჟანგავი ფოლადისგან
უჟანგავი ფოლადის ოთხკუთხედი 
ტრაპები შეიქმნა აბაზანის 
საბოლოო იერსახისთვის, უმაღლესი 
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 
ზუსტი ტექნოლოგიები, რომლებიც 
გამოიყენება მათი წარმოებისთვის, 
საშუალებას გაძლევთ შექმნათ 
ხილული ნაწილები მასიური უჟანგავი 
ფოლადის ერთი ნაწილისგან, 
დამატებითი სივრცეების, შედუღების 
და სხვა ელემენტების გარეშე, 
რომლებიც არღვევენ მთლიანობას. 
ამრიგად, ოთხკუთხედი ტრაპი 
ქმნის მთლიანობას და იდეალურია 
ყველა ტიპის თანამედროვე სველი 
წერტილისთვის. უჟანგავი ფოლადის 
წერტილოვანი ტრაპით, აბაზანაში 
მიიღებთ უნაკლო დიზაინერულ 
ქმნილებას, ფუნქციონალური 
ტექნიკური ელემენტებით. 

ბადე არა მხოლოდ 
ფილების 
ჩასამაგრებლით
წერტილოვან ტრაპებში, შეგიძლიათ 
აირჩიოთ ექვსი ტიპის ბადიდან ერთი 
და ამით გავლენა მოახდინოთ მათ 
საბოლოო გარეგნობაზე. ყველაზე 
საინტერესო ვარიანტია ფილების 
ჩასამაგრებლის გამოყენება, ეს თქვენ 
საშუალებას გაძლევთ გადინებისას 
ბუნებრივად გაიშალოს წყალი 
თქვენი აბაზანის იატაკის დიზაინში. 
მეორე ვარიანტი არის ფოლადის 
ერთი ნაჭრისგან დამზადებული 
ბადე, რომელიც ტრაპთან 
ერთად ქმნის კომპაქტურობის 
შთაბეჭდილებას. მესამე ვარიანტი 
არის პერფორირებული უჟანგავი 
ფოლადის ბადე, რომელიც 
წყალგაყვანილობის საშუალებით 
მეტალის მოჭრის ზუსტი მეთოდის 
წყალობით უნაკლოდ ჯდება ტრაპის 
კორპუსში.
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წლიანი გარანტია

25

საშხაპე  ტრაპების  ALCA სპეციფიკაციები

დაბალი სამონტაჟო სიმაღლე:
55 მმ-დან სიფონთან ერთად, რომელსაც გადინების მილის 40 მმ-იანი დიამეტრი აქვს 
(მიესადაგება რეკონსტრუქციას); 85 მმ სიფონთან ერთად, რომელსაც გადინების 
მილის 50 მმ-იანი დიამეტრი აქვს (მიესადაგება მშენებლობას).

გამოყენებული მასალები
პოლიპროპილენი.
კონსტრუქცია: წყლის ჩამკეტის 2 განყოფილება, 2 მოსახსნელი 
შესასვლელი ნაწილი, 2 დამცავი ბადე.
მომსახურება: დამცავი ბადეები იკავებენ ჭუჭყის დიდ ნაწილს; 
ბადის და წყლის გამტარი ნაწილის ამოღებით, შეგიძლიათ სიფონის 
გაწმენდა კანალიზაციის მილამდე!

უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპის დამატებითი აქსესუარები 
განკუთვნილია შენობებისთვის, რომლებშიც არ ხდება ტრაპის რეგულარული გამოყენება, 
რაც უკავშირდება სველი ჩამკეტის გამოშრობას, როგორებიცაა დასასვენებელი ცენტრები, 
ტექნიკური ოთახები, სეზონური მოხმარების ადგილები. 

ნაკადის მაქსიმალური სიჩქარე:
68 ლ/წთ ტრაპებში გადინების ხვრელის დიამეტრით 50 მმ;             
44 ლ/წთ ტრაპებში გადინების ხვრელის დიამეტრით 40 მმ.
ორი სიფონი ერთში:
სიფონის ორი განყოფილების წყალობით იღებთ წყლის გადინების 
მაღალ სისწრაფეს.
ნორმები: EN 1253.

გამოყენებული მასალები:
უჟანგავი ფოლადი DIN 1,4301, EN 17240.

მასალის დამუშავება: ლითონის ზედაპირის მჟავით გაწმენდა 
და მისი პასივაცია, ელექტროქიმიური გაპრიალება.
მონტაჟის დროს ჭუჭყისგან დაცვა "საყელო" და გადინების 
ხვრელი დაცულია სპეციალური ფირით და უჯრა - 
პოლისტიროლის ლაინერით.

■ P095ტრაპებისთვის APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, 
APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1

■ P143, P144, P145
ტრაპებისთვის APZ13, APZ23

სანამ სიფონს გაივლის წყალი, 
გაჟონვის გარეშე ისინი 
დახურულ მდგომარეობაშია 
და სველი წყლის ჩამკეტის 
გამოშრობის შემთხვევაში ხელს 
უშლის კანალიზაციიდან სუნის 
შეღწევას.

თავსახური იხსნება 
სიფონიდან წყლის 
გამოდინების დროს და 
უზრუნველყოფს მის 
გადინებას.

მონტაჟის დაბალი 
სიმაღლე

25 წლიანი 
გარანტია

წყლის ნაკადის 
მაღალი სიჩქარით 
გადინება (68 ლ/წთ)

სიფონის 
საფუძვლიანი 
გაწმენდა

კომბინირებული 
წყლის ჩამკეტები
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გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე

სიგრძის დიაპაზონი: 300 მმ-დან 2200 მმ-მდე შემდგარი მთლიანი 
ფრაგმენტისგან. სიგრძე 2200 მმ-ზე მეტია, შეიძლება გაერთიანებულ იქნას 
რამდენიმე ტრაპი.
ვარიანტები სიმაღლეებში: ბარიერის სიმაღლის და უჯრის სიღრმის 
ცვლილება, მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად.
სიფონი: ადგილმდებარეობა მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისად.
ჩამდინარე წყლების მოცულობისდა მიხედვით, შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას რამდენიმე სიფონი ერთ ტრაპში.
მასალები: სტანდარტული უჟანგავი ფოლადი DIN 1,4301, EN 17240.
უხეში ზემოქმედებისთვის (საცურაო აუზი) შეიძლება გამოიყენოთ 
ფოლადის DIN 1.4404, EN 17349.

უმაღლესი სტანდარტების კომპონენტები 
არის შეფუთვის ნაწილი:
■ საშხაპე ტრაპი სიფონით
■ კომპლექტი ფიქსაციისთვის (ხრახნები, 

დუბელები)
■ ჰიდროიზოლაციის ფირი
■ "საყელოს" და სანიაღვრე ხვრელის დამცავი 

ფილები, ტრაპის დამცავი უჯრის ლაინერი

ბადის მიღმა გადინება
უნაკლო გარეგნობის შესანარჩუნებლად, ბადე უნდა 
გაიწმინდოს თვეში ერთხელ. არ გამოიყენოთ მკვეთრი 
საგნები ან სპეციალური საწმენდი საშუალებები, რამაც 
შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბადის ზედაპირს.
უფრო ვრცლად www.alcaplast.ge

1 ტრაპი ALCA

2  სიფონი

3  შენობის ბეტონის ფუნდამენტი

4  ბეტონის იატაკი

5  გრუნტი

6  ჰიდროიზოლაციის ფირი

7  ჰიდროიზოლაციის ნარევი

8  წებო

9  ფილა

10  მოქნილი შემავსებელი

11  დამჭერი ფეხები

12  ბადე ALCA 

უმაღლესი 
სტანდარტების 
კომპონენტები

ინდივიდუალური 
გადაწყვეტილებები

ტექნიკური 
მომსახურება
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68 ლ/წთ

60 ლ/წთ

60 ლ/წთ

68 ლ/წთ

44 ლ/წთ

35 ლ/წთ

35 ლ/წთ

44 ლ/წთ

DN50

DN50

DN50

DN50

DN40

DN40

DN40

DN40

APZ1: 85 მმ
APZ1BLACK: 85 მმ

APZ101: 55 მმ
APZ101BLACK: 55 მმ

APZ1001: 85 მმ

APZ4: 85 მმ

APZ1101: 55 მმ

APZ104: 55 მმ

15 მმ

10 მმ

15 მმ

10 მმ

APZ1004: 85 მმ

APZ1104: 55 მმ

PURE

LINE 

CUBE 

HOPE

BUBLE 

DREAM 

80 ლ/წთDN40APZ2001: 85 მმ

PURE BLACK

პერფორირებული ბადეებისთვის

APZ1001, APZ1101 Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული 
ბადეებისთვის, ვერტიკალური გადინება (300, 550, 650, 750, 
850, 950, 1050, 1150, 1450 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული 
ბადეებისთვის და რეგულირებადი კედელზე სამაგრით
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული 
ბადეებისთვის და რეგულირებადი კედელზე 
სამაგრით, ვერტიკალური გადინება 
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ2001 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის, 
წყლის ჩამკეტის გარეშე (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.

APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები
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60 ლ/წთ 68 ლ/წთ

35 ლ/წთ 44 ლ/წთ

DN50 DN50

DN40 DN40

APZ16: 95 მმ APZ1016: 95 მმ

APZ116: 65 მმ APZ1116: 65 მმ

APZ6: 95 მმ

APZ106: 65 მმ

60 ლ/წთ 68 ლ/წთ

35 ლ/წთ 44 ლ/წთ

DN50 DN50

DN40 DN40

APZ1006: 95 მმ

APZ1106: 65 მმ

15 მმ 15 მმ

GL1204

GL1200

GL1202 

FLOOR 

POSH 

DESIGN 

DESIGN-ANTIC 

POSH

DESIGN

GAP
APZ15: 95 მმ

APZ115: 65 მმ

60 ლ/წთ

35 ლ/წთ

DN50

DN40

 ა 

მთლიანი ბადისთვის

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, მთლიანი ბადეებისთვის 
და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, მთლიანი ბადეებისთვის 
და ფიქსირებული კედელზე სამაგრით, ვერტიკალური 
გადინება (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ) 
ატიპიური ზომები,  მოთხოვნის შემთხვევაში.

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, მთლიანი ბადეებისთვის 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, მთლიანი ბადეებისთვის, 
ვერტიკალური გადინება 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.

გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low 
საშხაპე ტრაპი ბარიერების გარეშე, ფილების ჩასამაგრებელი 
ბადით (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)
ატიპიური ზომები, მოთხოვნის შემთხვევაში.
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50 ლ/წთDN50

DOUBLE

მხოლოდ Fit and Go-ს კომპლექტში

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
საშხაპე ტრაპი (750, 850, 950 მმ)

50 ლ/წთDN50

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში ა 

DOUBLE

მხოლოდ Fit and Go-ს კომპლექტში

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go 
საშხაპე ტრაპი (750, 850, 950 მმ)

 კომპლექტში  
   საშხაპე ტრაპი 
   ორმხრივი ბადე DOUBLE (მთლიანი ბადე ან ფილების    

    ჩასამაგრებელი ბადე) 
  ტრაპის სიგრძის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის ფირი
   დაბალი სიფონი APZ-S9 
  წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
   ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები) 
  დამჭერი ფეხები 
   კაუჭი დემონტაჟისთვის 

 კომპლექტში  
  კედლის საშხაპე ტრაპი 
  ორმხრივი ბადე DOUBLE (მთლიანი ბადე ან ფილების   

    ჩასამაგრებელი ბადე) 
  ტრაპის სიგრძის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის ფირი 
  დაბალი სიფონი APZ-S9 
  წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART 
  ფიქსაციის კომპლექტი (ხრახნები, დუბელები) 
  დამჭერი ფეხები 
  კაუჭი დემონტაჟისთვის 



INSERTCODE

ZIP

SPACEROUTE 

SMILE STREAM

1

2

3

1

3

2
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Ø40 | 40  ლ/წთ 
APZ13 + APZ-S6:

54  მმ 

Ø50 | 50  ლ/წთ 
APZ13 + APZ-S9: 

81  მმ 

APZ13 + APZ-S12:
105  მმ Ø50 | 58  ლ/წთ 

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall

საშხაპე ტრაპების APZ13 Modular, 
APZ23 Modular Wall კონფიგურაცია

გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე

 APZ-S6 
განსაკუთრებით დაბალი სიფონი DN40 და რეგულირებადი 
ფეხების კომპლექტი

 APZ-S12 
სიფონი DN50 და რეგულირებადი ფეხების კომპლექტი

 APZ-S9 
დაბალი სიფონი DN50 და რეგულირებადი ფეხების კომპლექტი

დამატებითი აქსესუარები

APZ13 Modular
საშხაპე ტრაპი (750, 850, 950 მმ)

APZ23 Modular Wall
საშხაპე ტრაპი (750, 850, 950 მმ) P143

კომბინირებული 
წყლის ჩამკეტები

P144
კომბინირებული 
წყლის ჩამკეტები

P145
კომბინირებული 
წყლის ჩამკეტები
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APZ8/9/10: 62 მმ 30 ლ/წთDN40

APZ18: 62 მმ 30 ლ/წთDN40

APZ8 Simple APZ9 Simple APZ10 Simple

APZ18 Simple

ბადე შედის კომპლექტში 

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

ყველაფერი ერთ შეფუთვაში

პერფორირებული ბადეებისთვის

APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის
(550, 650, 750, 850, 950 მმ)

პლასტმასის  ტრაპები

 კომპლექტში 
  საშხაპე ტრაპი
  ბადე
  ტრაპის სიგრძის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის ფირი
  კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART ორი       

    განყოფილებით და ბურთულით
  კომპლექტი ფიქსაციისთვის (ხრახნები, დუბელები)
  დამჭერი ფეხები
  სამონტაჟო კაუჭი

ბადე შედის კომპლექტში ბადე შედის კომპლექტში ბადე შედის კომპლექტში 

 APZ18   Simple 
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი, პერფორირებული ბადეებისთვის 
(550, 650, 750, 850, 950 მმ)

პერფორირებული ბადისთვის

 კომპლექტში 
  საშხაპე ტრაპი
  ბადე
  ტრაპის სიგრძის შესაბამისი ჰიდროიზოლაციის  

    ფირი
  კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART ორი      

    განყოფილებით და ბურთულით
  კომპლექტი ფიქსაციისთვის (ხრახნები, დუბელები)
  დამჭერი ფეხები
  სამონტაჟო კაუჭი
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TILE SOLID

80 ლ/წთDN50APZ2022: 70 მმ

80 ლ/წთDN50APZ2012: 70 მმ63 ლ/წთDN50APZ12: 85 მმ

PURE

LINE 

CUBE 

HOPE

BUBLE 

DREAM 

63 ლ/წთDN50APZ22: 85 მმ

პერფორირებული ბადეებისთვის, მთლიანი ბადისთვის ან ფილების ჩასამაგრებელი ბადით 

APZ2012 Optimal
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის ან 
ფილების ჩასამაგრებელი ბადით, წყლის ჩამკეტის გარეშე 
(550, 650, 750, 850 მმ)

APZ12 Optimal
საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის ან 
ფილების ჩასამაგრებელი ბადით (750, 850, 950, 1050 მმ)

APZ2022 Optimal
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი, პერფორირებული 
ბადისთვის, ან ბადე ფილების ჩასაშენებელი ბადით, წყლის 
ჩამკეტის გარეშე (550, 650, 750, 850 მმ)

APZ22 Optimal
უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, 
პერფორირებული ბადისთვის ან ბადე ფილების 
ჩასამაგრებელით (750, 850, 950 მმ)

გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე
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Antivandal

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low
საშხაპე ტრაპი Antivandal ბადით, ვერტიკალური გადინებით 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low 
საშხაპე ტრაპი Antivandal ბადით 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 მმ)

APZ5-EDEN 

APZ5-SHADE

60 ლ/წთDN50

APZ5 Spa 
კედელში სამონტაჟო სანიაღვრე სისტემა 
(650, 750, 850, 950, 1050 მმ)

APZ5: 100 მმ

60 ლ/წთ

35 ლ/წთ

DN50

DN40

APZ11: 85 მმ

APZ111: 55 მმ

68 ლ/წთ

44 ლ/წთ

DN50

DN40

APZ1011: 85 მმ

APZ1111: 55 მმ

APZ5-TWIN

სადრენაჟე სისტემა

უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

BUBLE 

ბადე შედის კომპლექტში 

ALCA LIGHT
ტრაპის APZ5 Spa განათება ტრაპის APZ5 Spa განათების ვარიანტები

განათების ფერი ტრაპის სიგრძე (მმ) 650 750 850 950 1050

თეთრი

განათების კოდი ტრაპის 
სიგრძის მიხედვით

AEZ 120-650 AEZ 120-750 AEZ 120-850 AEZ 120-950 AEZ 120-1050

ლურჯი AEZ 121-650 AEZ 121-750 AEZ 121-850 AEZ 121-950 AEZ 121-1050

მწვანე AEZ 122-650 AEZ 122-750 AEZ 122-850 AEZ 122-950 AEZ 122-1050

წითელი AEZ 123-650 AEZ 123-750 AEZ 123-850 AEZ 123-950 AEZ 123-1050

ცისარტყელა AEZ 124-650 AEZ 124-750 AEZ 124-850 AEZ 124-950 AEZ 124-1050

განათების წყარო ტრაპისთვის APZ5 Spa - AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310



უჟანგავი ფოლადის ტრაპები

ARZ1
უბარიერო კუთხის საშხაპე ტრაპი, პერფორირებული ბადით

LIFE GRACE 

VIEW

TIME

TRITON
ARZ1: 100 მმ 60 ლ/წთDN50

APV120: 81 მმ APV130: 105 მმAPV110: 55 მმ

MPV011 MPV012 MPV013 MPV014 MPV015 MPV016

APV110 
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი განსაკუთრებით 
დაბალი 130 × 130 მმ გვერდითი გადინება, 
ბადის გარეშე, სველი წყლის ჩამკეტი

APV120 
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი, დაბალი 
გადინებით 130 × 130 მმ გვერდითი 
გადინებით, ბადის გარეშე, სველი ჩამკეტი

APV130 
უჟანგავი ფოლადის ტრაპი,130 მმ × 130 
გვერდითი გადინებით, ბადის გარეშე, 
სველი წყლის ჩამკეტი

40 ლ/წთDN40 50 ლ/წთDN50 DN50 58 ლ/წთ
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ფოლადის კანტი დაქანებული იატაკისთვის

მარცხენამარჯვენა

ორმხრივი

გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე

უჟანგავი ფოლადის კუთხის საშხაპე ტრაპი

 პროდუქტი  საყელოს სიმაღლე  სიგრძე (მმ)  ტიპი  ვარიანტი 

APZ 901M/1000 12 1000  მარცხენა  მატი (გლუვი) 

APZ 902M/1000 12 1000  მარჯვენა  მატი (გლუვი) 

APZ 903M/1000 14 1000  მარცხენა  მატი (გლუვი) 

APZ 904M/1000 14 1000  მარჯვენა  მატი (გლუვი) 

APZ 901M/1200 12 1200  მარცხენა  მატი (გლუვი) 

APZ 902M/1200 12 1200  მარჯვენა  მატი (გლუვი) 

APZ 903M/1200 14 1200  მარცხენა  მატი (გლუვი) 

APZ 904M/1200 14 1200  მარჯვენა  მატი (გლუვი) 

APZ 905M/1000 12 1000  ორმხრივი  მატი (გლუვი) 

APZ 905M/1200 12 1200  ორმხრივი  მატი (გლუვი) 

APZ 906M/1000 14 1000  ორმხრივი  მატი (გლუვი) 

APZ 906M/1200 14 1200  ორმხრივი  მატი (გლუვი) 



გვეწვიეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე
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კომპანიის დაარსება
ჩეხეთის საოჯახო კომპანია დაარსდა 1998 
წელს. იმ პერიოდში ვაწარმოებდით მხოლოდ ორ 
პროდუქტს - შემვსებ და ჩასარეცხ მექანიზმებს. 
ამჟამად, ფართო ასორტიმენტით კომპანია 
Alcaplast-ი გახდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, 
თავის სფეროში ყველაზე გაყიდვადი.

ALCA - პრემიუმ ბრენდი
პრემიუმ ბრენდი - ALCA წარმოადგენს მაღალი 
ღირებულების მთელ რიგ პროდუქციას, რომელიც 
კონსტრუქციისა და დიზაინის თვალსაზრისით 
შესანიშნავად არის დაპროექტებული.  ალკაპლასტი 
ახალი ტენდენციების შემქმნელად გვევლინება 
სანიტარული ტექნიკის სფეროში.  წარმოების 
ახალი ხაზების შექმნის პროცესში, წამყვან ჩეხ 
დიზაინერებთან თანამშრომლობამ, არაერთი 
პრესტიჟული ჯილდო მოგვიტანა.

ჩეხური პროდუქტი ჩეხი 
ინჟინრებისგან
ხარისხი, ტექნიკური გადაწყვეტილებები, ინოვაცია, 
დიზაინი -  ეს არის ალკაპლასტის პროდუქციის 
ძირითადი მახასიათებლები.  ჩეხი ინჟინრების 
პროფესიონალიზმი და ოსტატობა ეფუძნება 
ჩეხეთის მრეწველობის ხანგრძლივ ტრადიციას, 
რომელიც მსოფლიოში თავისი თანამედროვე და 
საიმედო პროდუქცით ცნობილია 100-ზე მეტი წლის 
განმავლობაში.

ღილაკები NIGHT LIGHT და FLAT - 
მსოფლიო დიზაინი 
Alcaplast-ი მსოფლიო დიზაინის კანონმდებელია.  
ეს დადასტურებულია ორი ჯილდოთი, 
რომელიც კომპანიამ მიიღო ბოლო წლების 
განმავლობაში.  პრესტიჟულმა კონკურსმა IF 
Design Award 2018, კატეგორიაში “პროდუქტი” 
“სააბაზანო ოთახის” მიმართულებით, ახალი 
პროდუქტი ინტერაქტიური ღილაკი Night 
Light - გამარჯვებულად გამოაცხადა. მისი 
წინამორბედი, ღილაკების კოლექცია FLAT-ი 
ანალოგიურად იქნა შეფასებული ჟიურის მიერ 
დიზაინერულ კონკურსზე Red Dot Award 2014.

Alcaplast აკადემია
Alcaplast აკადემია გაიხსნა 2009 წელს.  
სასწავლო ცენტრი დაარსდა საგანმანათლებლო 
პროგრამების ჩატარების და Alcaplast-ის 
მომხმარებლების მხარდასაჭერის მიზნით.  მათ 
საფუძველს წარმოადგენს სპეციალიზებული 
პრეზენტაცია და პროფესიული მომზადება ჩვენი 
პროდუქციის გამოყენებით. Alcaplast აკადემიამ 
სააწავლო ცენტრების კატეგორიაში Business 
Project 2010 მეორე ადგილი დაიკავა. ჩვენს 
ტრენინგებში ყოველწლიურად მონაწილეობას 
იღებს 3000-ზე მეტი სპეციალისტი, რაც 
წარმოადგენს როგორც პროფესიონალური 
მონტაჟის, ისე შემდგომი ტექნიკური დახმარების 
გარანტს.

1998
100 საუკეთესო ჩეხური კომპანია
2017 წელს ჩვენ პირველად კონკურენცია 
გავუწიეთ ასობით ყველაზე წარმატებულ ჩეხურ 
კომპანიას. წარმატებამ კონკურსში 
,,100 საუკეთესო ჩეხური” დაადასტურა კომპანია 
ალკაპლასტის განსაკუთრებული პოზიცია 
ჩეხეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სისტემის 
განვითარებაში.
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Alcaplast საერთაშორისო
ფილიალები:
 სლოვაკეთი  უნგრეთი  პოლონეთი 
 რუმინეთი  რუსეთი  უკრაინა 
 ბელორუსია  საქართველო  სერბეთი

ჩვენ ვავითარებთ ჩვენს პროდუქტებს 
უნივერსალურ და მკაცრ საერთაშორისო 
სტანდარტებზე პასუხის გაცემით, რათა მათ 
გაუმარტივონ ცხოვრება მთელი მსოფლიოს 
მომხმარებლებს. სადისტრიბუციო ქსელის 
და საწყობების დიდი ციფრი და ჩეხეთის 
რესპუბლიკის გარეთ არსებული კომპანია 
ალკაპლასტის გაყიდვების განყოფილებები, 
აუმჯობესებს ჩვენს მომხმარებელებთან 
კომუნიკაციას და მათ მომსახურებას.

წლის მეწამის ჯილდო
გაუძლო ასეთ მრავალრიცხოვან კონკურენციას, არ 
არის იოლი. საბოლოოდ, კონკურსში, რომელშიც ასზე 
მეტი მეწარმე მონაწილეობდა, ალკაპლასტის ბრენდის 
დამფუძნებლებმა პირველი ადგილი დაიკავეს.

"ჩვენ ვგრძნობთ, სიამაყეს, თავმდაბალობას 
და ვაფასებთ ამ ჯილდოს. ჩვენ საოცარი და 
შთამაგონებელი ადამიანების მშვენიერ კომპანიაში 
ვართ. ეს სასარგებლოა, რომ არსებობს კონკურენცია, 
რომელიც ყველა ქვეყნისთვის ერთსა და იმავე 
კრიტერიუმებს აწესებს და ზრუნავს ჩვენი 
ისტორიების გასაჯაროებაზე და მოტივაციას მატებს 
მომავალ ბიზნესმენებს. ”

რადკა პროკოპოვა ფა ფრანტიშეკ ფაბიჩოვიცი
მეუღლეები და კომპანია Alcaplast-ის დამფუძნებლები 

ტრადიცია  ჩვენს  სისხლშია  და  ჩვენ 
დაჟინებით  მოვითხოვთ  ხარისხს . 
აი  ეს  ყოველივე  ქმნის  ჩვენგან 
ALCAPL AST-ს
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ჩეხეთის რესპუბლიკა

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

საქართველო

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

Alcaplast-ის სპეციალისტების გუნდი ყოველთვის 
მზად არის, დახმარება გაუწიოს კლიენტებს 
პროექტირებაში, მონტაჟში და ჩვენ პროდუქტებზე 
საპროექტო ფასების განსაზღვრაში!

ჩეხური პროდუქტი
ISO 9001:2015
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