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Модулни стени
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6
Компактно решение за всяка 
конструкция
Alcasystem е цялостно решение за водопроводни  
и канализационни тръби, климатизация, ел. инсталация, 
санитарен фаянс и шумоизолация.

14
Улеснете конструкцията си
Екипът от инженери на  Alcasystem ще ви помогне 
да проектирате и създадете примерна предстенна 
стена, за да сте сигурни, че всичко отговаря на 
вашите изисквания.

8
Бъдещето е в сглобяемите конструкции
Предварителното сглобяване на стените спестява време на  
строителната площадка. Стената може да се достави на  
строителната площадка напълно сглобена с вече интегрирана 
санитарна и канализационна система.

 18
Безкрайни възможности
Alcasystem предлага решение за всяко пространство.  
Системата е модулна и предлага широка гама  
от аксесоари, така че можете да я изградите във  
всяка баня.

Съдържание
Запознайте се с революционната 
система, която ще ви спести 
време, пари и енергия
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Оптимизация на разходи  
и сроковете 

Бързо, чисто и качествено 
строителство

Модулна система за изграждане  
и реконструкция на бани, тоалетни  
и за други носещи конструкции 

Начинът на строителство  
е различен от преди. 
Всяка година броят на работниците намалява,  
а цената на труда се увеличава. Ето защо  
е необходимо да се съсредоточим върху 
нови строителни решения, нови технологии и 
сглобяеми системи. Ако можете да ги използ-
вате умело, можете да спестите време и пари.

Това е Alcasystem. Бърза, лесна, чиста  
и достъпна алтернатива на тухлени стени 
или гипсокартонени конструкции. Там където 
изискванията за здравина и товароносимост  
на стените са повишени.

Cпестяване на време

Универсално 
решение
ЗА АПАРТАМЕНТИ, ФАМИЛНИ КЪЩИ,  
КАКТО И ГОЛЕМИ СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Alcasystem
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Предстенна и свободно  
стояща стена
Универсалната носеща рамка се адаптира към 
всяко пространство и ви позволява творчески 
да реализирате различни функционални 
аранжировки.

Едно решение за всичко
Alcasystem е едно решение за водопроводни и канализационни тръби, климати-
зация, ел. инсталация, санитарен фаянс и шумоизолация. 

Всеки детайл е идеално обмислен, тъй като е проектиран повече от двадесет години 
на компаниите Alcaplast и FV Plast, които през 2021 г. станаха част от Alca Group. 
Съчетаваме най- доброто от санитарните технологии и тръбопроводните системи.

Благодарение на това имате и гаранция за достатъчна наличност, първокласно 
обслужване и 100% контрол на производството в Чешката република. 

Интеграция
КОМПАКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКА КОНСТРУКЦИЯ

Бързо  
и креативно 
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до 6×
по-бързо

СТЕНА НА БАНЯТА
7м2 площи, WC система, монтажна 
рамка за мивка, водоразпределение, 
канализационни тръби

Предварителното сглобяване 
на стените спестява време на 
строителната площадка.
Може да бъде доставена на строителна площадка 
напълно сглобена с интегрирана санитарна 
технология и водоразпределение. Лесна за 
транспортиране и боравене благодарение  
на ниското си тегло.

С помощта на сглобяемата стена Alcasystem ще 
спестите много време в сравнение с класическата 
тухлена стена.

2ч

5ч

12ч

Модулна система  
Alcasystem

Гипсокартон

Класически тухлен  
процес

НАЙ- БЪРЗОТО РЕШЕНИЕ

Предварително 
произведена
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1000 ч

Изграждане с тухлена 
стена

Изграждане с 
гипскартонена  
конструкция

Alcasystem
Модулна стена

2400 ч

1000 ч

400 ч

спестяване на време  
за проект с 200 стени

СПЕСТЯВАНИЯ НА 
РАЗХОДИ ЗА ТРУД 

СПЕСТЯВАНИЯ НА РАЗХОДИ ЗА ТРУД 

2000 ч
Alcasystem / Тухлена стена

Alcasystem

600 ч

Cпестяване  
на време
При по- големи проекти основната полза е скоростта - умножава се.  
Ако изберете сглобяемото решение Alcasystem, ще спестите от множество 
елементи. 

За майсторите, за прекъсванията на строителния процес и за специалистите, които 
не трябва да се връщат на строителната площадка.

години гаранция

КОЛКОТО ПО- ГОЛЯМ Е ПРОЕКТЪТ, ТОЛКОВА  
ПО- ГОЛЕМИ СА СПЕСТЯВАНИЯТА
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Идеално прецизни  
и прави стени
Профилите на Alcasystem са идеално 
прави, тъй като свързването с ъглови 
съединения винаги гарантира прав ъгъл. 
След поставянето на стената в помещението 
се създава идеално равна и плътна стена, 
готова за покриване с гипсокартон. Няма 
риск от огъване на гипсокартон или 
напукване на плочки.

Бърза и чиста конструкция
Стената може да се комбинира многократно. 
Монтажът, включително стенното покритие от 
гипсокартон, се извършва по сух начин, така че 
не са необходими прекъсвания на строителния 
процес.

Ниско тегло, висока плътност
Материалът използван за производството на 
компонентите на Alcasystem се отличава с 
ниско тегло и в същото време с висока якост. 
В допълнение всичкия санитарен фаянс и 
тръбопроводни системи са интегрирани вътре 
в стената.

Висока носеща способност  
на стената
Системата е тествана в немски лаборатории 
за изпитване на MPA според европейските 
стандарти EAD. Подходяща е за окачване на 
тежки предмети като бойлер, библиотека и 
други.

Собствено производство  
и наличности
Производството на профили и всички аксесоари 
се извършва в Alcadrain. Ние поддържаме 
продуктите на склад, като по този начин 
гарантираме бърза доставка и намаляваме 
прекъсванията на строителния процес на 
обекта.

Перфектна стена

КОМБИНИРА ПРЕДИМСТВАТА НА ГИПСОКАРТОНА 
ОТКОЛКОТО ТУХЛЕНА КОНСТРУКЦИЯ
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2.Ще създадем 
примерна 
предстенна стена
За да сме сигурни, че всичко е според вашите 
нужди, ние ще създадем първата мострена стена, 
която ще допроектираме с вас до последния 
детайл.

 

Максимална подкрепа за вас 
Благодарение на нашия опит ние предлагаме изключителна добавена стойност. 
Първокласни и изпитани във времето решения от Alcadrain и FV Plast, Чешко 
производство и хиляди успешно завършени проекти. Ние знаем всички капани на 
строителството и знаем как да го опростим максимално.

3. Ние ще 
доставим 
сглобената 
стена до 
строителната 
площадка
Ние гарантираме не само първокласно 
производство, но и благоприятни срокове 
за доставка. Ние ще доставим сглобената 
стена до строителната площадка с 
различни видове транспорт според вида  
на проекта.

Ще Ви помогнем 
с предложение 
за строителен 
проект 
Нашият проектантски екип ще проектира 
стената за вашата баня. Ще ви я върнат с 
техническо решение и изчисления. Ние ще 
направим максималното за вас.

1.

Улеснете 
конструкцията си
СЪЗДАДЕН ЗА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ
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Три строителни елемента
С три основни елемента може да се изгради 
стена с височина до 6 метра и с произволна 
ширина.

Дори малко квалифициран работник и без 
богат строителен опит може да се справи.  
Също така може да сглобим предварително 
стената за вас и да я доставим до строител-
ната площадка.

Баня без компромис
Изобилие от аксесоари
Възползвайте се от богата гама аксесоари, които ще ви позволят да създадете желана баня.  
Ние гарантираме върховна изработка и 100% съвместимост на елементите на Alcasystem.

Съединител 
за профили
Използва се за 
удължаване и 
свързване на 
профили 

Държач  
за тръба
Използва се за 
фиксиране на 
канализацион-
ната тръба 

Конзола за 
батерия
Поддържащ 
елемент за 
фиксиране 
на смесител/
батерия/кран

Крепежи за 
стабилизи-
ране
Стабилизиращ 
елемент за 
укрепване 
на цялата 
конструкция и 
свободно стоящи 
стени 

Дървесина
Използва се 
за монтиране 
на различни 
електрически 
уреди

Заключване 
на профил
Използва се за 
свързване на 
стенни блокове

Изключително 
лесен монтаж
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структура за 
вграждане

стенна скоба за душ каса за вратастенна скоба за сифон на 
пералня

mонтажна рамка за 
мивка

Решения за всяко пространство
Какъвто и да е вашият бюджет или пространство, винаги 
има страхотно решение. Alcasystem е идеална модулна 
система, която може да се адаптира към всички видове 
проекти. Всичко, което изисква вашата баня или тоалетна, 
може да бъде интегрирано пред стената.

дървени елементи за душ

стена с Т-образна преграда

самоносеща стена с наклон 

Изключително 
лесен монтаж
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Луксозен отвън, 
изискан отвътре
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Дълга традиция и силно ноу-хау
Също така, защото започнахме като семеен бизнес и днес имаме 11 дъщерни 
дружества в чужбина и изнасяме в повече от 70 страни по света.

Използваме силното ноу-хау на компаниите Alcadrain и FV Plast, които са лидери  
в Централна Европа в областта на санитарните и тръбопроводните системи повече 
от две десетилетия.

Разработката и производството е изцяло в Чехия, където работят почти 1000 души.

Създаването на продукти, 
които работят надеждно, 
отговарят на изискванията 
на клиентите и подобряват 
качеството на живот  
е мисията на Alcadrain .

Разработен и 
сертифициран

Опростете конструкцията  
си с Alcasystem.
Alcasystem отговаря на всички важни стандарти и 
сертификати за качество. Независимо дали става дума 
за противопожарна защита, шумоизолация, атмосферни 
смущения или други строителни норми.

Преди всичко това отваря напълно нови възможности 
за самостоятелно строителство, както и за големи 
проекти. Значително ускорение, усъвършенствана 
технология и спестяване на разходи.

За какво се застъпваме: 
 • Професионално планиране
 • Надежден монтаж с 15-годишна 

гаранция на цялата система
 • Спазване на строителните норми
 • Спазване на изискванията за 

противопожарна защита
 • Изпълнение на изискванията за 

звукоизолация

Гарантираме ви 
качество

години гаранция



Санитарни системи

Чехия  
Alcadrain s.r.o 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice 
T: +420 519 821 117 – продажби в Чехия 
Т: +420 519 821 041 – експорт  
alcadrain@alcadrain.com  
www.alcadrain.bg

Стенни системи

Чехия  
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.bg

Тръбопроводни системи

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

Нашият екип от специалисти e винаги на разположение да помогне с нужното за всеки един проект.

Гаранцията, посочена за отделните продукти, се отнася само за функционалните технически свойства на продукта, не се отнася 
за износване на продукта, причинено от нормалната му употреба или дефекти, причинени от неспазване на общите принципи  
за работа с продукта или несъответствие с продукта инструкции. Пълни гаранционни условия на www.alcadrain.bg/garantsiya.

Чешки производител, ISO 9001:2015  
издание 1/2022 BG, © Alcadrain s.r.o. 
Запазени са промени в размерите и дизайна.


