CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ

ELEGANCE

PURE BLACK
FARMECUL
FUNCŢIONALITĂŢII
DISCRETE
S-ar putea spune că ceea ce funcţionează
perfect nu ar trebui să mai poată ﬁ îmbunătăţit.
Dar asta nu ne va opri să încercăm.
Situaţia actuală ne arată că igiena și curăţenia sunt
mai importante decât oricând. Și ﬁlozoﬁa noastră
este să-i răsfăţăm pe toţi într-un lux real.
Design minimalist și funcţionalităţi soﬁsticate,
perfect reglate ascunse sub suprafaţă.
Iată ce unește produsele ALCA.

APZ6 Professional + grătar GL1204
Canal de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil
cu grătar din sticlă

25
ANI GARANŢIE

CUPRINS
8–11
Grătare pentru canale
de scurgere pentru duș
ALCA
Ele sunt realizate din materiale
de calitate superioară, care scot
în evidenţă designul modern,
bazat pe diversitate și spirit ludic.

12–25
Canale de scurgere pentru duș
din oţel inoxidabil ALCA
Aduc o modiﬁcare revoluţionară atât
în privinţa modalităţii de întreţinere cat
și în ceea ce privește debitul de scurgere.

22–25
Canal de scurgere pentru
duș Fit and Go
Datorită grătarului cu două feţe DOUBLE
aveţi posibilitatea de a alege design-ul
grătarului chiar și după instalare.
Canal de scurgere pentru duș grătar și sifon
anti-miros, toate într-un singur pachet.

CONFIGURATOR ONLINE
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Haideţi să simpliﬁcăm

26–33
Canale de scurgere pentru duş din
plastic ALCAPLAST

Am lansat un conﬁgurator de canale de
scurgere de duș pe site-ul nostru web,
care va facilita semniﬁcativ orientarea
într-un portofoliu larg de tipuri de canale
de scurgere pentru duș ALCA. Puteţi găsi
rapid un canal de duș potrivit pentru baia
dvs. selectând articolele din conﬁgurator în
funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Ele sunt ușor de curăţat și fabricate din materiale care rezistă
la temperaturi scăzute și substanţe chimice. Acum oferim, de
asemenea, cel mai popular canal de duș din plastic cu ﬁnisaj
negru-mat sau cu ﬂanșă verticală ﬁxă pe perete.

Avantajele canalelor de scurgere
pentru duș ALCA ........................................... 6–7
Grătare ALCA ................................................ 8–11
Canalele de scurgere
pentru duș ALCA ..................................... 12–29
Canalele de scurgere APZ1, APZ4,
APZ1BLACK, APZ6, APZ16 ........................12–17
Canal de scurgere pentru duș APZ15 . 18–19
Canalul de scurgere APZ5 ...................... 20–21
Canal de scurgere pentru duș
APZ13, APZ23.............................................. 22–25
Canale de scurgere pentru
duș din plastic ............................................26–31
Canale de scurgere pentru duș din plastic
cu margine din oţel inoxidabil.............. 32–33
Sifoane de pardoseală
din oţel inoxidabil ...................................34–35
Speciﬁcaţii ale canalelor
de scurgere pentru duș ALCA .............36–37
Prezentare generală a canalelor
de scurgere pentru duș ALCA .............38–45
Canale de scurgere pentru duș din oţel
inoxidabil cu grătare perforate ......................38
Canale de scurgere pentru duș din oţel
inoxidabil cu grătare pline...............................39
Canal de scurgere din oţel inoxidabil
APZ13, APZ23..............................................40–41

NE INSPIRĂ VISELE
TALE IAR ACUM
E TIMPUL CA ELE SĂ
SE ÎNDEPLINEASCĂ

Canale de scurgere
pentru duș din plastic ..............................42–43
Canal de scurgere
APZ5 și Antivandal ........................................... 44
Prezentare generală a sifoanelor
de pardoseală ..................................................45
Compania Alcaplast ..............................46–47
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CERTITUDINE
PENTRU
CONFORTUL
DUMNEAVOASTR Ă
AVA N TA J E L E C A N A L E LO R D E S C U R G E R E P E N T R U D U Ș A LC A

DEBIT
RIDICAT
DE APĂ
(până la 68 l/min)

SIFONUL SE
POATE CURĂŢA
COMPLET

ÎNĂLŢIME
REDUSĂ DE
INSTALARE
(55 mm)

Suntem lider de piaţă la categoria canale
de scurgere pentru duș în Europa. Mizaţi
pe noi și alegeţi cu încredere canalele de
scurgere marca ALCA. Pentru confortul
dumneavoastră.
6

APZ901M/1000
Proﬁle din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate.
Disponibil în versiunile: stânga, dreapta, cu două feţe.
Comandă-le împreună cu canalul de scurgere.

25
ANI GARANŢIE

APZ16 Wall
+ grătar DESIGN
Canal de scurgere pentru duş cu margine
pentru grătar plin şi margine faţă de zid

7

G R ĂTA R E P E N T R U C A N A L E D E S C U R G E R E P E N T R U D U Ș

FRUMUSEŢEA
A R E M U LT E
FORME

25
ANI GARANŢIE
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APZ6 Professional
+ grătar POSH
Canal de scurgere pentru duș cu grătar plin

PURE

PURE BLACK

BUBLE

HOPE

DREAM

CUBE

SMILE

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Negru-mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

OŢEL INOXIDABIL

APZ1
APZ1SMART-LINE
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

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

GRĂTARE PERFORATE

LINE

PLASTIC

Grătare pentru canale de scurgere pentru duș ALCA

DESIGN
Oţel inoxidabillucios/mat

GAP

STREAM

GL1200

GL1202

GL1204

Oţel inoxidabil-mat

Oţel inoxidabil-mat

Sticlă-alb

Sticlă-verde

Sticlă-negru

SPACE
Oţel inoxidabil-mat

POSH

DESIGN-ANTIC

SOLID

Oţel inoxidabil-mat

Bronz-antic

OŢEL INOXIDABIL

GRĂTARS SUPORT PENTRU

KRYTY APZ5

PRISMATIC GRIDS

Oţel inoxidabil-mat

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ13
APZ23

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

PLASTIC

APZ13
APZ23

9

SOLID
APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

CODE

ROUTE

ZIP

APZ8

APZ9

APZ10

APZ10BLACK

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabillucios/mat

Oţel inoxidabil-mat

Oţel inoxidabil-mat

Oţel inoxidabil-mat

Negru-mat

Alamă

N
APZ13
APZ23

APZ13
APZ23

APZ18

FLOOR
INSERT
TILE

APZ8

Oţel inoxidabil-mat/
Suport pentru încastrarea
ceramice

Suport pentru
încastrarea plăcilor

APZ10
APZ30

APZ10BLACK

APZ10BLACKBRASS

APZ15
APZ115

APZ5-EDEN

APZ5-SHADE

APZ5-TWIN

LIFE

TIME

Oţel inoxidabil-lucios

Oţel inoxidabil-mat

Pentru încastrarea
plăcilor ceramice

Oţel inoxidabil-mat

Oţel inoxidabil-mat

COPERTE APZ5

GRĂTAR CU DOUĂ FEŢE
FLOOR
APZ6
APZ106
APZ1006
APZ1106
APZ16
APZ116
APZ1016
APZ1116

APZ8

DOUBLE
APZ15

ÎNCASTRAREA PLĂCILOR CERAMICE

Suport pentru
încastrarea plăcilor
ceramice

N

APZ13 Fit and Go
APZ23 Fit and Go
Wall

GRACE

VIEW

Oţel inoxidabil-mat

Oţel inoxidabil-mat

GRĂTARE ARZ1

APZ13
APZ23

APZ10BLACKBRASS

APZ5-EDEN

APZ5-SHADE

APZ5-TWIN

ARZ1

INSERT
APZ13
APZ23
TILE
APZ12
APZ2012
APZ22
APZ2022
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O PALETĂ
APROAPE INFINITĂ
DE POSIBILITĂŢI
Gamă largă de grătare

Grătare perforate
Grătarele perforate ALCA se
bazează pe variaţii ludice de forme
geometrice. Astfel, îl puteţi alege
cu ușurinţă pe cel care se potrivește
cel mai bine gustului d-voastră.
Acestea sunt disponibile în variantele
lucios sau mat. Versiunea standard
este fabricată din oţel inoxidabil,
dar suntem capabili să satisfacem și
cerinţele individuale pentru oţel de
grad superior.

Grătare pline
Baza grătarului constă dintr-un proﬁl
U din oţel inoxidabil. Pe acest proﬁl
U se poate atașa o placă solidă de oţel
inoxidabil, sticlă securizată, alamă sau
piatră artiﬁcială. Datorită variabilităţii
suprafeţei, grătarul plin ALCA poate
deveni bijuteria băii d-voastră.

Grătar cu două feţe

Grătar prismatic

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

Grătare pline

Grătare perforate

Va oferim o gama larga de grătare
interesante din diverse modele si
materiale. Este decizia d-voastră dacă
doriţi să scoateţi grătarul în evidenţă
sau sunteţi adept al minimalismului și
optaţi ca grătarul să se contopească
cu gresia. Lasă-te inspirat.

Suport pentru încastrarea
plăcilor ceramice
Grătarul din oţel inoxidabil are o
suprafaţă aspră, concepută special
pentru a crește aderenţa gresiei sau
a lemnului rezistent la apă.

Grătar fără margine pentru
încastrarea plăcilor
Vă prezentăm noul grătar din oţel
inoxidabil fără margine pentru
încastrarea plăcilor APZ15.
Astfel, grătarul devine parte
a pardoselii și fuzionează
perfect cu restul băii.

Grătar prismatic
Acest tip unic de grătar este
fabricat din prisme de oţel inoxidabil
solid conectate într-o singură
unitate. Aspectul său se deosebește
fundamental de toate celelalte
grătare prin faptul că în locul
discreţiei, predomină elementul
de design care atrage atenţia.

Grătar cu două feţe
DOUBLE
Grătarul DOUBLE oferă posibilitatea
de alegere între grătar plin din oţel
inoxidabil SPACE pe o parte sau
suportul INSERT parte încastrarea
gresiei pe cealaltă prin simpla rotire
a grătarului. Decizia ﬁnală poate
ﬁ făcută chiar și după instalarea
canalului de scurgere fără nici un fel
de modiﬁcări de construcţie.
11
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CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ
C U G R ĂTA R P E R FO R AT

CANALUL
DE SCURGERE
P R E F E R AT
25 60
ANI GARANŢIE

LITRI/MIN

Variante canale
de scurgere pentru
grătar perforat

12

APZ1 + grătar LINE

APZ1
APZ1SMART-LINE
APZ101 Low
APZ1001
APZ1101 Low
APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low
APZ1004 Flexible
APZ1104 Flexible Low
APZ2001

Canal de scurgere pentru
duș cu grătar perforat

vezi p. 38

ALEGEREA DE
ÎNCREDERE PENTRU
TOATE CERINŢELE
DUMNEAVOASTRĂ
Canal de scurgere pentru
grătar perforat APZ1
APZ1: 85 mm

60 l/min.

Designerii noștri au proiectat canalele
de scurgere pentru duș ALCA astfel încat
să ﬁe foarte variate și să se potrivească
perfect în mai multe tipuri de camere de
baie, oferind mai multă individualitate
proprietarilor. Canalul de scurgere
pentru duș ALCA utilizează două oriﬁcii
de admisie cu ﬁltre amovibile. Cea mai
mică adâncime de instalare oferită de
canalele de scurgere ALCA este de la
55 mm la 85 mm. Adâncimea
de 55 mm este recomandată pentru
renovări.Adâncimea de 85 mm este
ideală pentru clădiri noi.

Ø50
APZ101 Low: 55 mm

35 l/min.
Ø40
15 mm
10 mm

Exemplu de grătar perforat
APZ1
APZ101 Low

APZ4 Flexible
APZ104 Flexible Low

O alternativă la canalul
de scurgere APZ4 Flexible
Canalele de scurgere pentru duș APZ4,
APZ104 Low, APZ1004 și APZ1104 Low
sunt concepute pentru a ﬁ instalate
direct în peretele incintei de duș.
Marginea verticală pentru etanșare
poate ﬁ ajustată pentru a se potrivi
cu faianţă între 6–12 mm grosime.
Acest lucru elimină necesitatea de
a compensa potenţialele diferenţe de
grosime cu adeziv. Spre deosebire de
alte canale de scurgere duș, canalul
Flexible se atașează la perete prin
intermediul unei ﬂanșe verticale.
Aceasta este apoi acoperită
cu o membrană impermeabilă
și cu faianţă. Astfel se asigură un
grad mai bun de impermeabilizare.
De asemenea, înclinaţia podelei
înspre perete este mai simplă.

APZ4 Flexible + grătar BUBLE
Canal de scurgere pentru duș cu ﬂanșă reglabilă la perete și
grătar perforat

13
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CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ
C U G R ĂTA R P E R FO R AT N E G R U  M AT

PURE
BLACK
25
ANI GARANŢIE

Variante canale de
scurgere pentru grătar
negru-mat

14

APZ1BLACK + grătar PURE BLACK

APZ1BLACK
APZ101BLACK Low

Canal de scurgere pentru duș
din oţel inoxidabil cu ﬁnisaj negru-mat

vezi p. 38

PROGRAMUL
NEGRUMAT VA
SUBLINIA NOUA
FAŢĂ A BĂII
DUMNEVOASTRĂ

60 l/min.

APZ1BLACK: 85 mm
Ø50

35 l/min.

APZ101BLACK Low: 55 mm
Ø40

Canal de scurgere pentru
duș APZ1BLACK în ﬁnisaj
negru-mat
Canalul de scurgere APZ1
și APZ101 cu ﬁnisajul modern
negru-mat completat de grătarul
PURE BLACK. Oferă băii un aspect
original. Întotdeauna ne gândim
la detalii, de aceea sifonul anti-miros
este tot negru. Se îmbină perfect
cu grătarul și canalul de scurgere.

BLACK

MEREU ÎN TREND

Program extins negru-mat
Programul Black-Matt include o serie de alte
produse:
■ clapete de acţionare (M278, M578, M678,

M778, FUN-BLACK)
■ legături de cadă (A55BLACK, A507BLACK,

A564BLACK)
■ Sifoane pentru cădiţă duș (A465BLACK-50,

A49BLACK)
■ Sifoane pentru lavoar (A400BLACK,

A4320BLACK, A392BLACK, A4000BLACK)
■ Robineţi colţar (ARV001-BLACK, ARV003-

BLACK)
■ Canal de scurgere pentru duș

APZ10BLACK
www.alcaplast.ro/ro/
programul-negru-mat

15
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CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ
C U G R ĂTA R P L I N

P O S I B I L I TĂŢ I
N E L I M I TAT E
25
ANI GARANŢIE

Variante canale
de scurgere pentru
grătar plin

16

APZ6 Professional + grătar GL1200 +
APZ903M/1200

APZ6 Professional
APZ106 Professional Low
APZ1006 Professional
APZ1106 Professional Low
APZ16 Wall
APZ116 Wall Low
APZ1016 Wall
APZ1116 Wall Low

Canal de scurgere din oţel inoxidabil cu grătar plin de
sticlă și bandă pentru pardoseli înclinate

vezi p. 39

8 VARIANTE
DE GRĂTAR
Canal de scurgere APZ6 pentru
grătar plin

APZ6: 95 mm

60 l/min.
Ø50
35 l/min.

APZ106 Low: 65 mm

Ca o alternativă la grătarele perforate, vă
oferim variantele de grătar plin din sticlă
sau oţel inoxidabil, prismatic sau popularul
suport pentru încastrarea gresiei. Acestea
sunt concepute pentru canalele de
scurgere APZ6 sau APZ16 Wall cu ﬂanșă
verticală ﬁxată pe perete.
Grătar plin

Ø40

Grătar prismatic

15 mm

Grătar de sticlă

Grătar pentru încastrarea plăcilor de ceramică
APZ6 Professional
APZ106 Professional Low

APZ16 Wall
APZ116 Wall Low

O variantă a canalului
de scurgere APZ16 Wall
Canalul de scurgere pentru duș
APZ16Wall combină beneficiile
canalului APZ6 pentru grătar plin
cu flanșa verticală fixă la perete.
Flanșa verticală cu o distanţă
fixă de 15 mm de la marginea
corpului canalului de scurgere este
compatibilă cu gresie cu grosime
între 6-12 mm.

Proﬁle din oţel
inoxidabil
pentru pardoseli
înclinate

APZ16 Wall + grătar FLOOR
Canal de scurgere pentru duș cu ﬂanșă ﬁxă
la perete și grătar pentru încastrarea gresiei

Disponibil în versiunile:
stânga, dreapta, cu două feţe.
17
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C A N A L D E S C U R G E R E P E N T R U D U Ş FĂ R Ă M A R G I N E
C U S U P O R T P E N T R U Î N C A S T R A R E A P L ĂC I LO R

ARMONIA
SUPRAFE
ŢELOR
25
ANI GARANŢIE

Variante canale
de scurgere din
oţel inoxidabil fără
margine

18

APZ15 Marble

APZ15 Marble
APZ115 Marble Low

Canal de scurgere pentru duş fără margine
cu suport pentru încastrarea plăcilor

vezi p. 39

BOTH SHOWER
DRAIN AND GRID
WITHOUT
EDGE
Canal de scurgere fără
margine APZ15 și grătar
pentru încastrarea gresiei
APZ15: 100 mm

60 l/min.
Ø50

APZ115 Low: 70 mm

35 l/min.
Ø40

Noua generaţie de canale de scurgere
pentru duș APZ15 este destinată celor
care apreciază design-ul. Apa este
drenată prin două fante în pavajul băii
care ascunde canalul de scurgere pentru
duș. Astfel aspectul general nu este
deranjat de marginea unui grătar.

Înălţime de pavaj nelimitată
Datorită faptului că canalul de duș și
grătarul nu au margini, nu sunteţi limitat
în niciun fel la alegerea materialului
de pardoseală. Puteţi utiliza suprafaţa
oricărei înălţimi, de la plăci ultra-subţiri
de format mare la plăci robuste de piatră
naturală.

Linii de design curate
Credem că marile invenţii nu trebuie să
ﬁe pompoase. Toate soluţiile tehnice
soﬁsticate și complexe rămân ascunse, iar
vederii se arată doar ceea ce este simplu și
frumos. Grătarul pentru încorporarea gresiei
este genial în simplitatea lui. Se îmbină în
mod natural cu împrejurimile sale.

Posibilitatea de lungimi atipice
Dimensiuni de până la 2200 mm realizate
dintr-o singură bucată.
TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
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CANAL DE SCURGERE
P E N T R U I N S TA L A R E Î N P E R E T E

LINII
SIMPLE
25
ANI GARANŢIE

Variante de sisteme
de scurgere
APZ5 Spa + grătar SHADE
Canal de scurgere pentru duș
cu instalare în perete cu capac
Înălţime de instalare: 64 mm

20

APZ5-EDEN Spa
APZ5-SHADE Spa
APZ5-TWIN Spa
vezi p. 44

SOLUŢIE
EXCEPŢIONAL
DE PROASPĂTĂ
CARE VA LUMINA
FIECARE SPAŢIU

64 mm

APZ5-EDEN Spa
Capac din oţel inoxidabil-lucios

APZ5: 100 mm
Ø50

60 l/min.

APZ5-SHADE Spa
Capac din oţel inoxidabil-mat

APZ5-TWIN Spa
Capac pentru încastrarea plăcilor
ceramice

Canal de scurgere pentru
instalare în perete
Sistemul este recomandat în mod
special zonelor cu aglomerare mai
mare de persoane cum ar ﬁ piscinele,
spa-urile sau centrele wellness.
Grătarul poate avea ﬁnisaj mat sau
lucios și poate ﬁ ﬁxat în ceramică
pentru a se potrivi perfect cu baia
dumneavoastră. Apa se scurge în
canal numai prin fanta dintre gresie
și grătarul canalului de scurgere.

Canal de scurgere
ALCA LIGHT cu iluminare
ALCA LIGHT este un sistem
de iluminat cu LED-uri pentru canalul
de scurgere APZ5 Spa. Are o lumină
difuză, plăcută, care îmbunătăţește
funcţia și aspectul general al băii.

ALB
AEZ120

VERDE
AEZ122

ROȘU
AEZ123

RAINBOW
RGB
AEZ124

Disponibil in culori: alb, verde, roșu, albastru și curcubeu
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FIT AND
GO

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go + grătar DOUBLE
Canal de scurgere pentru duș
cu grătar cu două feţe

UN GRĂTAR CARE
OFERĂ DOUĂ
POSIBILITĂŢI
DE UTILIZARE

SMART

Canal de scurgere pentru duș
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
N

APZ13-DOUBLE9-550
APZ13-DOUBLE9-650

APZ13-DOUBLE9: 81 mm

50 l/min

Datorită grătarului cu două feţe DOUBLE
care oferă posibilitatea alegerii designului
grătarului chiar și după instalare între
grătar plin și suport pentru încastrare
gresie.

Ø50
Grătar cu două feţe DOUBLE

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

O variantă APZ23-DOUBLE9
Fit and Go Wall
Recent am adăugat o versiune cu
o ﬂanșă verticală ﬁxă pentru montarea
la perete.

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET

APZ23-DOUBLE Fit and Go Wall
+ grătar DOUBLE
Canal de scurgere pentru duș cu grătar cu două feţe
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Înălţime de scurgere
reglabilă
Picioarele de ancorare reglabile cresc
ușurinţa instalării chiar și în situaţiile
în care vă confruntaţi cu inegalităţi
semniﬁcative ale suprafeţei de bază.

Sifonul cu posibilitate
de curăţare
Sifonul anti-miros este echipat cu
un grătar care reţine părul și alte
resturi. În plus, sistemul este ușor de
îndepărtat pentru o curăţare perfectă
a sifonului fără folosirea chimicalelor.
Curăţarea ţevii de scurgere se poate
face cu unelte standard pentru
desfundarea ţevilor.

Panta interioară a corpului
de scurgere
Introducem soluţia nouă a pantei
descendente interioare, ceea ce
asigură un debit maxim de scurgere
a apei. În același timp, simpliﬁcă
curăţarea manuală.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi
p. 41

81 mm
105 mm

Vă prezentăm APZ13 Modular și
APZ23 Modular Wall. Setul este format
din trei componente de bază: corpul
canalului de scurgere, sifonul și grătarul.
Corpul canalului de scurgere pentru
duș este realizat dintr-o singură bucată
din oţel inoxidabil și puteţi alege trei
lungimi – 750, 850 și 950 mm. Sifonul se
poate roti, iar noi oferim trei variante de
înălţime. Principala diferenţă
constă în înălţimea de construcţie și
debitele asociate. Sifonul anti-miros cel
mai înalt, cu un debit de 58 l / min \ {4 \}
este ideal pentru clădirile noi și oriunde
există spaţiu suﬁcient. Sifoanele joase
joase și extra-joase sunt recomandate
locurilor unde spaţiul este o problemă.
Puteţi alege între grătare perforate,
grătare pline, pentru încastrarea gresiei
sau prismatice

54 mm

Sistem modular

Sifon anti-miros combinat
Noile sifoane anti-miros combinate
pentru canalul de scurgere APZ13
protejează împotriva pătrunderii
mirosurilor din canalizare, chiar și
după evaporarea apei din sifon.

Canal dintr-o singură bucată
de oţel cu margini rotunjite
Fiecare corp al canalelor de scurgere
ALCA este rotunjit cu precizie folosind
cele mai noi tehnologii. Datorită
acestui fapt, canalele de scurgere sunt
foarte plăcute la atingere și sporesc
experienţa plăcută a dușului de zi cu
zi. Mai mult decât atât, designul lor va
satisface nevoile d-voastră estetice.

Sifon rotativ
Sifonul rotativ orizontal, oferă
posibilităţi nelimitate de îmbinare
a conductelor de scurgere în toate
direcţiile. În plus, nu aveţi nevoie de
alte accesorii suplimentare în timpul
instalării.

A D E VĂ R AT U L
LUX ÎNSEAMNĂ
P O S I B I L I TAT E A
DE A ALEGE

Care este adevarata inovatie?
În principiu, este ceva care va simpliﬁca
munca oamenilor și aduce mai mult
confort. Și exact acesta este scopul
nostru atunci când proiectăm produse
noi.
Suntem încântaţi că, datorită acestei
abordări unele dintre produsele noastre au
devenit deja bestseller și suntem convinși
de faptul că si canalele Fit and Go vor urma
acest trend .
Și aceasta din două motive.
Este o soluţie completă, care include tot
ce ai nevoie. Și, ca un plus vă lasă alegerea
designului grătarului până în ultimul
moment, pentru a ﬁnaliza aspectul camerei
de baie.
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CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN PL ASTIC

SOLUŢIA CEA MAI
ACCESIBIL Ă
6
ANI GARANŢIE

Variante canale de
scurgere pentru duș
din plastic

APZ12 Optimal + grătar CUBE
Canal de scurgere pentru duș și pentru grătar perforat
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APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple
APZ12 Optimal
vezi p. 42

FIECARE
SPAŢIU
MERITĂ
SOLUŢIA
FUNCŢIONALĂ
Canale de scurgere pentru
duș din plastic
Acestea sunt realizate din material
plastic foarte rezistent la îngheţ și
chimicale. Toate au un sifon
anti-miros combinat care protejează
împotriva pătrunderii mirosurilor
din canalizare, chiar și după uscarea
completă a apei din canal. Pentru
o curăţare ușoară sifonul este complet
demontabil până la conducta de
evacuare.

APZ8 / APZ9 /
APZ10: 62 mm
Ø40
30 l/min

APZ12: 85 mm
63 l/min

Ø50

Canale de scurgere pentru
duș APZ8, APZ9, APZ10
Simple
Modelul de bază al canalului de scurgere
din plastic este potrivit, datorită înălţimii
de 62 mm, renovărilor sau clădirilor unde
spaţiul din pardoseală este o problemă.

Canal de scurgere pentru
duș APZ12 Optimal
Canalele de scurgere din clasa de mijloc se recomandă ca și soluţie economică
pentru proiecte sau alte locuri unde se cere îndeplinirea diferitelor standarde. Corpul
canalului de scurgere are o înclinaţie ușoară și un sifon dublu-compartimentat
cu posibilitate de curăţare completă și o rată de scurgere de 63 l/min.
Vă garantăm că baia nu va ﬁ inundată de apă chiar dacă folosiţi o pară de duș de
dimensiune mare și cu un debit ridicat. Vă oferim grătare perforate, pline sau suport
pentru încastrarea gresiei sau a lemnului rezistent la apă.

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
Grătar APZ8 Simple

Grătar APZ9 Simple

Grătare pentru APZ12 Optimal

Grătar APZ10 Simple
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NOU

CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN PL ASTIC

MODERN,
DISPONIBIL
6
ANI GARANŢIE

Variante canale de
scurgere pentru duș
din plastic
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APZ10BLACK Simple

APZ10BLACK Simple
APZ10BLACK-BRASS Simple

Canal de duș în ﬁnisaj negru-mat cu
grătar perforat

vezi p. 42

CANALUL DE
SCURGERE
TRADIŢIONAL
DIN PLASTIC ÎN
CONCEPT NON
TRADIŢIONAL

APZ10BLACK Simple

APZ10BLACK-BRASS Simple

CANAL DE SCURGERE
PENTRU DUȘ APZ10BLACK
APZ10BLACK: 62 mm

Acum puteţi revitaliza baia cu un
canal de duș din plastic
în finisaj negru-mat.
Tratamentul rezistent al suprafeţei
asigură o durată lungă de viaţă și o
întreţinere ușoară.

Ø40
30 l/min

Rošt APZ10BLACK Simple

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET

Rošt APZ10BLACK-BRASS Simple

Ofertă cuprinzătoare în negru-mat (www.alcaplast.ro/ro/programul-negru-mat)

PURE-BLACK

MPV004-BLACK
FUN-BLACK

APZ1BLACK

M778

A4000BLACK

ARV001-BLACK

A4320BLACK

ARV003-BLACK

APV31BLACK

APV32BLACK

M678
APZ101BLACK Low

A507BLACK

A55BLACK
A465BLACK-50

M578

A4000BLACK
APZ10BLACK

A392BLACK

A396BLACK

A49BLACK

A564BLACK

M278
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NOU

CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ
D I N P L A S T I C C U F L A N ȘĂ V E R T I C A L Ă F I X Ă
PE PERETE

CHIAR MAI
M U LT E
OPŢIUNI
6
ANI GARANŢIE

APZ30 Wall
Canale de scurgere pentru duș
din plastic, cu o ﬂanșă verticală
ﬁxă pe perete

30

BESTSELLERUL ÎN
VERSIUNEA NOUĂ
LA PERETE
Canal de duș liniar din
plastic APZ30 Wall cu
ﬂanșă verticală ﬁxă la
perete

APZ30 Wall: 62 mm
Ø40
30 l/min

Canalul de duș tradiţional din
plastic APZ10 Simple este acum
disponibil cu o flanșă fixă pe perete
ca APZ30 Wall. Alegeţi soluţia care se
potrivește cel mai bine nevoilor dvs.
– pe perete sau în spaţiu.

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
Grătar APZ30 Wall

Avantajele plasării
canalului de duș pe perete
Un canal de duș plasat pe perete
va oferi un serviciu ﬁabil și discret.
Acesta va permite pavajului dvs.
să iasă mai bine în evidenţă și să
evidenţieze eleganţa cabinei de duș.
Podeaua mai ușoară înclinată într-o
singură direcţie este doar un bonus
suplimentar.

Pentru toate tipurile de
plăci ceramice
Flanșa verticală cu o distanţă ﬁxă
de 16 mm de la marginea corpului
canalului de scurgere poate acomoda
gresie cu grosime între 6 mm
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CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN PL ASTIC
C U M A R G I N E D I N O Ţ E L I N OX I DA B I L

ASPECT
U N I TA R
6
ANI GARANŢIE

Variante canale de
scurgere pentru duș
din plastic cu margine
din oţel inoxidabil
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APZ18 Simple

APZ18 Simple
APZ22 Optimal
APZ2022 Optimal

Canale de scurgere pentru duș
cu margine din oţel inoxidabil

vezi p. 43

VARIANTA
ECONOMICĂ 2 ÎN 1
PENTRU LOOKUL
PERFECT
Canale de scurgere pentru
duș din plastic cu margine
din oţel inoxidabil
Reprezintă o soluţie economică în
segmentul de canale de duș și oferă
un raport optim calitate-preţ.
Grătarele canalelor cu margine
metalică sunt realizate din oţel
inoxidabil de înaltă calitate. Celelalte
piese din material plastic rămân
ascunse în podea.

APZ18: 62 mm
Ø40

30 l/min

APZ22: 85 mm
63 l/min

Ø50

Canal de scurgere pentru duș cu
Canal de scurgere pentru duș cu
margine din oţel inoxidabil APZ18 margine din oţel inoxidabil APZ22 Optimal
Simple
Canalul de scurgere pentru duș APZ22 se bazează pe modelul standard APZ12,
Canalul de scurgere pentru duș APZ18 este recomandat, datorită înălţimii reduse de instalare
de 62 mm, în special recondiţionării clădirilor
rezidenţiale. Acestea sunt realizate din plastic
foarte rezistent la îngheţ și produse chimice.

completat de o margine din oţel inoxidabil. Aspectul grătarului din oţel
inoxidabil nu este afectat de un cadru din plastic. Canalul de scurgere pentru duș
APZ22 este cea mai bună alegere dintre canalele din polipropilenă. Acesta combină
un aspect perfect, parametrii de nivel superior și o gamă largă de grătare.

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
Grătar APZ18 Simple

Grătars for APZ22 Optimal
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S I FO N PA R D O S E A L Ă D I N O Ţ E L I N OX I DA B I L

FRUMUSEŢEA
R E Z I S TĂ
25
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Variante sifoane
pardoseală din oţel
inoxidabil
APV110
+ grătar MPV013
Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low cu grătar plin
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APV110
APV120
APV130
vezi p. 45

MPV011

MPV012

MPV013

MPV014

MPV015

MPV016

Vărful de gamă al
sifoanelor de pardoseală
APV110: 54 mm

40 l/min
Ø40

APV120: 81 mm

50 l/min
Ø50

APV130: 105 mm

58 l/min

Acest nou model de sistem
de scurgere a fost creat
ca o alternativă la canalele noastre
de scurgere din oţel inoxidabil.
El oferă clienţilor o altă opţiune
de drenare a băii care îmbină
caracteristicile tehnice superioare
cu designul modern excepţional.
Aceste sifoane de pardoseală din oţel
inoxidabil se adresează celor care
preferă punctul de drenaj sau celor
care, dintr-un motiv sau altul, nu pot
folosi canale de scurgere.

Ø50

Soluţie de lux
din oţel inoxidabil

Grătare nu doar pentru
încastrarea ceramicii

Trei variante
de înălţime a sifonului

Sifoanele de pardoseală din
oţel inoxidabil sunt proiectate
și dezvoltate pentru a satisface
cerinţele ridicate în privinţa designului
ﬁnal al băii. Tehnologia riguroasă
folosită la fabricarea lor permite
utilizarea părţilor vizibile dintr-o
singură bucată de oţel inoxidabil solid
fără urme de îmbinări sau sudură.
Sifonul de pardoseală este, astfel,
o unitate compactă potrivită în
orice fel de baie modernă. Cu acest
sistem de scurgere din oţel inoxidabil
puteţi obţine un design curat al
unui element funcţional al băii.

Puteţi alege din trei tipuri de grătare
pentru sifonul de pardoseală în așa
fel încât să le inﬂuenţaţi aspectul
ﬁnal. Opţiunea cea mai interesantă
este utilizarea grătarului de evacuare
în care se poate încastra gresia astfel
încât să se contopească cu restul
pardoselii. Al doilea tip este un
grătar plin fabricat dintr-o bucată de
oţel inoxidabil solid, care combinat
cu corpul sifonului conferă aspectul
compact. Cea de a treia opţiune este
un grătar perforat din oţel inoxidabil,
care, datorită tehnologiei de fabricare
prin tăierea cu jet de apă, se mulează
perfect pe corpul sifonului.

Variabilitatea de montare perfectă
garantată de cele trei tipuri de sifoane
care pot ﬁ folosite. Cea mai mică
variantă de înălţime a sifonului de
55 mm poate ﬁ folosită în spaţiile
cu adâncime mică a pardoselii pentru
menţinerea unui debit de scurgere
a apei corespunzător. Toate cele trei
tipuri de sifoane sunt proiectate
pentru a ﬁ ușor curăţate fără chimicale
și nu necesită instalare și întreţinere
complicate.
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CAR AC TERISTICILE CANALELOR DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA

7 cm

5,5 cm
-3 cm

8,5 cm

10 cm

Înălţime redusă
de instalare

Înălţime redusă de instalare:
de la 55 mm pentru dușuri cu diametrul ţevii de evacuare de 40 mm (potrivită pentru renovări).
de la 85 mm pentru dușuri cu diametrul ţevii de evacuare de 50 mm (potrivite pentru clădiri noi).

Materialul utilizat: Oţel inoxidabil DIN 1.4301, EN 17240.

25 Ani garanţie

Tratamentul materialului:
Decapare şi pasivizare, lustruire electrochimică.
Protecţie împotriva murdăriei în timpul instalării:
Gulerul și sifonul sunt protejate de folie, iar canalul în sine
printr-o inserţie de spumă.

Debit ridicat
până la 68 l/min

25
ANI GARANŢIE

Debit maxim de apă:
68 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul ţevii de evacuare de 50 mm.
44 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul ţevii de evacuare de 40 mm.
Două sifoane: Debitul mare de scurgere este posibil datorită sifonului
dublu-compartimentat.
Standard: EN 1253-1

Material: polipropilenă

Sifonul cu posibilitate
completă de curăţare

Construcţie: 2 compartimente de evacuare, 2 părţi detașabile de
admisie și 2 sifoane cu grătar de protecţie
Posibilitate de curăţare: Grătarul de protecţie reţine cea mai mare
parte a murdăriei și prin îndepărtarea piesei de admisie puteţi curăţa
sifonul până la ţeava de evacuare.

Accesorii opţionale
Pentru spaţii unde utilizarea este redusă și există posibilitatea evaporării apei din sifon, cum ar ﬁ spaţii
tehnice, de recreere sau locuri cu utilizare sezonieră.

Sifon anti miros
combinat

■ P095 pentru canalele de scurgere din oţel inoxidabil APZ1, APZ4,

■ P143, P144, P145 pentru canalul

APZ5, APZ6, APZ15, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006,
APZ1016, ARZ1

de scurgere din oţel inoxidabil
APZ13, APZ23

Cand apa nu curge prin sifon,
clapetele se închid, astfel chiar
dacă apa se evaporă acestea
împiedică mirosurile neplăcute
din canalizare.
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Sub presiunea apei
clapetele se deschid
și permit scurgerea.
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Pachet complet, inclusiv toate accesoriile:
■ canal de scurgere pentru duș cu sifon inclus
■ Set de montaj (șuruburi, tampoane)

Pachet complet
inclusiv accesorii

■ bandă hidroizolatoare
■ folie de protecţie pentru acoperirea gulerului si a ţevii de

admisie și inserţie de protecţie pentru canalul de scurgere

Soluţii personalizate

Variante de lungime: 300–2.200 mm pentru o singură secţiune. Lungimi mai mari
de 2.200 mm pot ﬁ realizate prin conectarea de secţiuni în funcţie de necesităţi.
Variante de înălţime: Versiuni diferite de înălţime a marginii sau de adâncime
a canalului de scurgere pot ﬁ furnizate la cerere.
Sifon: Poate ﬁ poziţionat oriunde dorește clientul. În funcţie de debitul de apă,
într-un canal de scurgere poate ﬁ utilizat mai mult de un sifon.
Material: Oţel inoxidabil standard DIN 1.4301, EN 17240. Pentru medii agresive
(piscine) din oţel inoxidabil DIN 1.4404, EN 17349.

Întreţinere

Întreţinere grătar
Pentru a menţine un look perfect, curăţaţi sistemul cel puţin
o dată pe lună. Nu utilizaţi obiecte ascuţite sau abrazive
pentru curăţare deoarece pot deteriora suprafaţa grătarului.
Mai Mult www.alcaplast.ro

10
9

12
6
8

5

7

1

2

4

3

11

1

sifon ALCA

4

șapă de beton

7

material hidroizolant

10

material ﬂexibil de umplere

2

sifon de reţinere a mirosurilor

5

amorsă

8

adeziv pentru plăci ceramice

11

picioare de prindere

3

placă fundaţie

6

bandă hidroizolantă

9

gresie

12

grătar ALCA
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C A N A L E D E S C U R G E R E P E N T R U D U Ș A LC A  O Ţ E L I N OX I DA B I L
Pentru grătar perforat
APZ1, APZ101 Low, APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

APZ1001, APZ1101 Low

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar
perforat (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)
Lungimi atipice la cerere.

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)
Lungimi atipice la cerere.

APZ1: 85 mm
APZ1BLACK: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1001: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ101: 55 mm
APZ101BLACK: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1101: 55 mm

DN40

44 l/min

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

15 mm

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar
perforat şi margine ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este
inclus) (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

15 mm

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar
perforat şi margine ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus)
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

10 mm

10 mm

APZ4: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1004: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ104: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1104: 55 mm

DN40

44 l/min

LINE

PURE

HOPE

PURE BLACK

CUBE

N

APZ2001
Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon
(grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Lungimi atipice la cerere.

BUBLE

DREAM

APZ1SMART-LINE
Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat
(550, 650, 750 mm)

APZ2001: 85 mm
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TOATE ÎNTRUN
SINGUR PACHET

SMART

DN40

80 l/min
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Pentru grătar plin
APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar
plin (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Lungimi atipice la cerere.

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin,
ieșire verticală (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Lungimi atipice la cerere.

APZ6: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ1006: 95 mm

DN50

68 l/min

APZ106: 65 mm

DN40

35 l/min

APZ1106: 65 mm

DN40

44 l/min

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru
grătar plin şi margine faţă de zid (grătarul nu este
inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Lungimi atipice la cerere.

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar
plin şi margine faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu
este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Lungimi atipice la cerere.

15 mm

15 mm

APZ16: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ1016: 95 mm

DN50

68 l/min

APZ116: 65 mm

DN40

35 l/min

APZ1116: 65 mm

DN40

44 l/min

APZ15 Marble, APZ115 Marble Low
Canal de scurgere pentru duş fără margine cu suport pentru încastrarea
plăcilor (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)
Lungimi atipice la cerere.

GL1200

DESIGN

GL1202

DESIGN-ANTIC

GL1204

POSH

FLOOR

GAP

DESIGN

POSH
APZ15: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ115: 65 mm

DN40

35 l/min
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C A N A L E D E S C U R G E R E P E N T R U D U Ș A LC A  O Ţ E L I N OX I DA B I L
Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall
APZ13-DOUBLE9 Fit and Go
Canal de scurgere pentru duş (550, 650, 750, 850, 950 mm)

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET

N

Pachetul conţine
 canal de scurgere pentru duș
 grătarul cu două feţe DOUBLE (grătar plin și suport pentru încastrarea
plăcilor ceramice)
 bandă de hidroizolare pe lungimea canalului
 sifonul APZ-S9
 sifonare mixta SMART
 set de ﬁxare (șuruburi, dibluri)
 picioare de instalare
 cârlig

DOUBLE

Numai în set Fit and Go

DN50

50 l/min

APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET

Canal de scurgere pentru duş (750, 850, 950 mm)

Pachetul conţine
 canal de scurgere la perete
 grătarul cu două feţe DOUBLE (grătar plin și suport pentru încastrarea
plăcilor ceramice)
 bandă de hidroizolare pe lungimea canalului
 sifonul APZ-S9
 sifonare mixta SMART
 set de ﬁxare (șuruburi, dibluri)
 picioare de instalare
 cârlig

DOUBLE

Numai în set Fit and Go
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DN50

50 l/min
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Canale de scurgere pentru duș din oţel inoxidabil APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall
Conﬁgurare canal de scurgere pentru duş APZ13 Modular,
APZ23 Modular Wall

3
APZ-S6

1

Sifon extra-low DN40 și set de suporţi reglabili

2

APZ13 + APZ-S6:
54 mm

Ø40 | 40 l/min

3
APZ-S9
Sifon low DN50 și set de suporţi reglabili

1
CODE

INSERT

ROUTE

SPACE

APZ13 + APZ-S9:
81 mm

Ø50 | 50 l/min

APZ-S12
Sifon DN50 și set de suporţi reglabili

SMILE

STREAM

ZIP

2

APZ13 Modular
Canal de scurgere pentru duş (750, 850, 950 mm)
APZ13 + APZ-S12:
105 mm

APZ23 Modular Wall
Canal de scurgere pentru duş (750, 850, 950 mm)

Ø50 | 58 l/min

Accesorii opţionale
P143

P144

P145

Sifon anti miros
combinat

Sifon anti miros
combinat

Sifon anti miros
combinat
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Pentru grătare perforate
APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple

Pachetul conţine

Canal de scurgere cu margine pentru grătare perforate (550, 650, 750, 850, 950 mm)









APZ8, 9, 10:
62 mm

DN40

TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
canal de scurgere liniară
grătar
bandă hidroizolaţie pentru toată lungimea rigolei
sifon cu sistem combinat SMART
kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
picioare de instalare
cârlig

30 l/min

APZ8 Simple

APZ9 Simple

APZ10 Simple

Grătarul este inclus

Grătarul este inclus

Grătarul este inclus

APZ10BLACK Simple

APZ10BLACK-BRASS Simple

Canale de scurgere cu margine pentru grătar
perforat negru mat (550, 650, 750, 850, 950 mm)

Canal de scurgere pentru duş cu margine
pentru grătar perforat, alamă (550, 650, 750,
850, 950 mm)

N

Pachetul conţine








TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
canal de scurgere liniară
grătar
bandă hidroizolaţie pentru toată lungimea rigolei
sifon cu sistem combinat SMART
kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
picioare de instalare
cârlig

APZ10BLACK Simple

Grătarul este inclus

APZ10BLACK:
62 mm

DN40

30 l/min

APZ10BLACK-BRASS Simple

Grătarul este inclus

APZ30 Wall

Pachetul conţine

Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, negru mat

N

APZ30 Wall :
62 mm









APZ30 Wall

DN40

30 l/min

Grătarul este inclus

APZ18 Simple
Canal de scurgere pentru duş cu margine din oţel inoxidabil pentru grătar perforat
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

APZ18 Simple

Grătarul este inclus

APZ18:
62 mm
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TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
canal de scurgere liniară
grătar
bandă hidroizolaţie pentru toată lungimea rigolei
sifon cu sistem combinat SMART
kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
picioare de instalare
cârlig

DN40

30 l/min

Pachetul conţine








TOATE ÎNTRUN SINGUR PACHET
canal de scurgere liniară
grătar
bandă hidroizolaţie pentru toată lungimea rigolei
sifon cu sistem combinat SMART
kit de ancorare (șuruburi, dibluri)
picioare de instalare
cârlig

CONFIGURATOR ONLINE

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

Pentru grătar perforat, pentru grătar plin sau pentru încastrarea plăcilor ceramice

APZ12 Optimal

APZ2012 Optimal

Canal de scurgere duș pentru grătare perforate sau suport pentru
încastrarea plăcilor ceramice (750, 850, 950, 1050 mm)

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat sau
suport pentru încastrarea plăcilor ceramice, fără sifon
(550, 650, 750, 850 mm)

DN50

APZ12: 85 mm

63 l/min

APZ2012: 70 mm

DN50

80 l/min

APZ22 Optimal

APZ2022 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil pentru
grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice
((750,, 850,, 950 mm))

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil pentru grătar
perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice, fără sifon
(550, 650, 750, 850 mm)

DN50

APZ22: 85 mm

63 l/min

APZ2022: 70 mm

DN50

80 l/min

P138
LINE

HOPE

PURE

BUBLE

CUBE

DREAM

Sifon low DN50 pentru canal de scurgere
APZ2012, APZ2022

P142
SOLID

TILE

Sifon extra-low DN40 pentru canal de
scurgere APZ2012, APZ2022
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Sisteme de scurgere

APZ5 Spa
Canal de scurgere pentru instalare în perete
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

APZ5-EDEN

APZ5-SHADE

APZ5-TWIN

DN50

APZ5: 100 mm

60 l/min

ALCA LIGHT
APZ5 Spa iluminare din spate
Culoarea iluminării
Alb
Albastru
Verde
Roşu

Variante de lungime de iluminare din spate pentru canalele de scurgere duș APZ5 Spa

Lungimea rigolei (mm)

Codul
iluminării raportat la
lungimea
rigolei

Rainbow

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

Sursa pentru iluminarea de fundal APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

Antivandal
APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low

Canal de scurgere Antivandal cu grătar
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ11: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1011: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ111: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1111: 55 mm

DN40

44 l/min

BUBLE

Grătarul este inclus
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Canale de scurgere de colţ pentru duş din oţel inoxidabil

ARZ1
Canal de scurgere de colţ pentru duş fără margine pentru grătar perforat

LIFE

ARZ1: 100 mm

DN50

GRACE

TIME

VIEW

TRITON

60 l/min

Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil
APV110

APV120

APV130

Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low
130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem
de reţinere a mirosurilor umed

Sifon pardoseală din oţel inoxidabil low
130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem
de reţinere a mirosurilor umed

Sifon pardoseală din oţel inoxidabil
130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem
de reţinere a mirosurilor umed

APV110: 55 mm

APV120: 81 mm

APV130: 105 mm

DN40

MPV011

40 l/min

MPV012

DN50

MPV013

MPV014

50 l/min

MPV015

DN50

58 l/min

MPV016

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli înclinate
Cod

Înălţime margine

Lungime (mm)

Tip

APZ 901M/1000

12

1000

stânga

Versiune
mat

APZ 902M/1000

12

1000

dreapta

mat
mat

APZ 903M/1000

14

1000

stânga

APZ 904M/1000

14

1000

dreapta

mat

APZ 901M/1200

12

1200

stânga

mat

APZ 902M/1200

12

1200

dreapta

mat

APZ 903M/1200

14

1200

stânga

mat

APZ 904M/1200

14

1200

dreapta

mat

APZ 905M/1000

12

1000

cu două feţe

mat

APZ 905M/1200

12

1200

cu două feţe

mat

APZ 906M/1000

14

1000

cu două feţe

mat

APZ 906M/1200

14

1200

cu două feţe

mat

DREAPTA

STÂNGA

PENTRU MONTAJ CENTRAL
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1998
Înﬁinţarea companiei

Cele mai bune 100 de companii cehe

Afacere de familie cehă, care a fost înﬁinţată în
anul 1998. La acel moment, produceam doar două
produse – valvă de umplere și de clătire. Gama
actuală largă de produse Alcaplast a devenit cea
mai bine vândută în domeniul ei, în multe ţări din
întreaga lume.

Pentru al treilea an consecutiv Alcaplast și-a apărat
poziţia printre cele mai de succes o sută de companii
cehe. În 2020 a terminat pe un excelent loc 26.

Produs ceh proiectat de ingineri cehi

ALCA – un brand premium

Calitate, soluţii tehnice, inovaţie, design – acestea
sunt caracteristicile de bază ale produselor Alcaplast.
Nivelul ridicat de profesionalism și de caliﬁcare al
tehnicienilor cehi se bazează pe tradiţia istorică
a industriei cehe, care are o vechime de peste 100
de ani, și este cunoscută în întreaga lume pentru
produsele sale de calitate superioară, care sunt
moderne și extrem de ﬁabile.

Brandul premium ALCA reprezinta o serie de
produse de design foarte bine elaborate cu valoare
de utilitate mare. Alcaplast creează noi tendinţe în
domeniul tehnologiei sanitare. Cooperarea noastră
cu designeri cehi de top în crearea de noi linii
de produse, ne-a adus mai multe
premii prestigioase.

Clapetele NIGHT LIGHT și FLAT –
design la nivel mondial

Academia Alcaplast

Alcaplast este un deschizător de drumuri in lumea
designului. Acest lucru este conﬁrmat de cele două
premii primite în ultimii ani. Prestigiosul IF Design
Award 2018 evaluează inovaţia – clapetele touchfree NIGHT LIGHT – câștigătorul la secţiunea Băi.
Predecesorul lor, colecţia de clapete FLAT, a fost
răsplătită de către juriul de la Red Dot Award, concurs
de design de produs în 2014.

46

Academia Alcaplast a fost înﬁinţată în 2009. Centrul
de instruire a fost creat pentru a sprijini educaţia
clienţilor Alcaplast pe baza prezentării și formării
profesionale directe asociate produselor noastre.
Acum ne pregătim și online și oferim o instruire
externă clienţilor noștri din Republica Cehă și din
străinătate folosind vehiculul comercial cu aﬁșaje de
produse Alcapalst. Peste 3.000 de profesioniști trec
prin instruirea noastră în ﬁecare an. Sunt o garanţie
a instalării profesionale și a asistenţei tehnice pe
piaţă.

Alcaplast International

Antreprenorul anului 2018

Filiale:
 Slovacia  Ungaria  Polonia  România  Rusia
 Ucraina  Belarus  Georgia  Serbia
 Statele Baltice  Bulgaria

Succesul într-un astfel de mediu concurenţial
nu este ușor. Fondatorii Alcaplast au câștigat
competiţia în cadrul căreia au concurat mai bine de
100 de antreprenori.

Ne proiectăm produsele astfel încât să poată
simpliﬁca viaţa în multe ţări. Datorită faptului că sunt
universale și îndeplinesc standardele internaţionale
exigente, aceasta nu este o problemă. Depozitele
de distribuţie și echipele de vânzări ALCAPLAST din
ţările din afara Republicii Cehe asigură comunicarea
și service-ul pentru clienţii noștri.

"Suntem mândri că am câștigat acest premiu, mai
ales că am fost intr-o companie excelentă de oameni
minunaţi care ne-au inspirat profund. Competiţia
este bună, deoarece are aceleași criterii peste tot și
contribuie la creșterea recunoașterii poveștii noastre
precum și la motivarea viitorilor oameni de afaceri ."
Radka Prokopová și František Fabičovic
soţ și soţie, fondatorii Alcaplast

N E PL ACE D ESI G N U L E LEGAN T
Ș I I N O VAŢ I A . T R A D I Ţ I A E S T E Î N
S Â N G E L E N O S T R U Ș I I N S I S TĂ M
A S U P R A C A L I TĂŢ I I . T O AT E A C E S T E A
CR EE A Z Ă ALCAPL AST
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REPUBLICA CEHĂ
Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz
ROMANIA
s. c. Alca Plast RO s. r. l.
Parcuri Industriale Șura Mică P18, Șura Mică-557270
tel:. +40 269 219 144
gsm: +40 728 085 507
fax: +40 269 219 144
e-mail: alcaplast@alcaplast.ro
www.alcaplast.ro

Echipa de specialiști Alcaplast vă stă la
dispoziţie pentru a vă ajuta cu informaţii
despre design, instalare sau preţuri de proiect.
Producător ceh
ISO 9001:2015
Ediţia 2/2021 RO, © Alca plast, sro
Ne rezervăm drepturi de a opera modiﬁcări în privinţa
designului și dimensiunilor

