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Systémové stěny
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6
Kompaktní řešení pro každou stavbu
Alcasystem je jedno řešení pro vodovody, odpady, 
vzduchotechniku, elektroinstalaci, sanitární techniku 
i zvukovou izolaci.

14
Zjednodušte si stavbu
Projektový tým společnosti Alcasystem vám pomůže  
s návrhem i vytvořením ukázkové stěny, abyste měli 
jistotu, že je vše tak, jak jste si přáli.

8
Budoucnost je v prefabrikaci
Prefabrikace stěn šetří čas na stavbě.  
Stěnu lze dovézt na stavbu kompletně hotovou  
s již integrovanou sanitární technikou i s rozvody vody.

18
Neomezené možnosti
Alcasystem nabízí řešení pro každý prostor.  
Je dokonale modulární a nabízí širokou škálu příslušenství,  
takže z něj lze vytvořit jakoukoliv koupelnu.

Seznamte se s revolučním 
systémem, který vám ušetří čas, 
peníze i energii

Obsah
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Optimalizace nákladů  
i termínů 

Rychlá, čistá 
a kvalitní výstavba

Stavebnicový systém pro výstavbu  
a rekonstrukci koupelnových prostor,  
toalet a jiných namáhaných konstrukcí 

Stavby jsou jiné než dřív 
S každým rokem ubývá řemeslníků. A jejich práce 
je stále dražší. Proto je třeba zaměřit se na nová 
stavební řešení, nové technologie a prefabrikáty. 
Pokud je dokážete využít ve svůj prospěch,  
můžete ušetřit čas i peníze.

Takový je také Alcasystem. Rychlá, jednoduchá, 
čistá a cenově dostupná alternativa za zděný 
systém nebo za suché stavební systémy, u kterých 
jsou na stěnu kladeny zvýšené pevnostní  
a zátěžové požadavky.

Úspora času

Univerzální 
řešení
PRO BYTY, RODINNÉ DOMY I VELKÉ  
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Alcasystem
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Předstěna i volně stojící stěna
Univerzální nosný rám se přizpůsobí každému 
prostoru a umožňuje vám kreativně  
implementovat různá funkční uspořádání.

Jedno řešení pro všechno
Alcasystem je jedno řešení pro vodovody, odpady, vzduchotechniku, elektroinstalaci,  
sanitární techniku i zvukovou izolaci. 

Každý detail je dokonale promyšlený, protože se opírá o více než dvacetiletou zkušenost 
společností Alcadrain a FV Plast, které se v roce 2021 staly součástí jednotného Alca 
Group. Kombinuje tak to nejlepší ze sanitární techniky i potrubních systémů.

Díky tomu máte jistotu dostatečných skladových zásob, špičkového servisu  
a stoprocentní kontroly výroby v České republice. 

Integrace
KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ  
PRO KAŽDOU STAVBU

Rychle  
a kreativně
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a ž6×
r y c h l e j š í

KOUPELNOVÁ STĚNA
7 m2 plocha, WC systém, rám na umyvadlo, 
rozvody vody, odpad

Prefabrikace stěn  
šetří čas na stavbě
Lze ji dovézt kompletně hotovou s již integrovanou 
sanitární technikou i rozvody vody. Díky nízké 
hmotnosti se snadno přepravuje a manipulace  
s ní je snadná.

Pomocí prefabrikované stěny Alcasystem  
tak ušetříte oproti klasickému zděnému systému 
opravdu mimořádnou porci času.

2h

5h

12h

Alcasystem 
Systémová stěna

Sádrokartonová  
předstěna

Klasický  
zděný systém

NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠENÍ

Prefabrikace
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1000 h

Zděný systém

Sádrokartonová předstěna

Alcasystem
Systémová stěna

2 400 h

1 000 h

400 h

Časová úspora práce  
u projektu o 200 stěnách

ÚSPORA PRÁCE 

ÚSPORA PRÁCE 2 000 h
Alcasystem / ZDĚNÝ SYSTÉM

Alcasystem / SDK

600 h

U větších projektů se hlavní benefit – tedy rychlost – ještě násobí.  
Pokud se rozhodnete pro prefabrikované řešení Alcasystem, ušetříte hned několikrát. 

Na řemeslnících, na technologických přestávkách i na specialistech,  
kteří se nemusí na stavbě vzájemně střídat.

Úspora času
ČÍM VĚTŠÍ PROJEKT,  
TÍM VĚTŠÍ ÚSPORA

let záruka



1312

Dokonale přesné a rovné stěny
Profily Alcasystem jsou dokonale rovné, 
spojování pomocí rohových spojek zajistí vždy 
pravý úhel. Po umístění stěny do prostoru 
vznikne absolutně rovná a pevná stěna 
připravená na zaklopení sádrokartonem. 
Nehrozí tak prohýbání sádrokartonů ani 
praskání obkladů.

Rychlá a čistá výstavba
Stěna se jednoduše skládá jako stavebnice. 
Instalace včetně zaklopení stěny 
sádrokartonem probíhá suchou cestou, nejsou 
tedy zapotřebí ani technologické přestávky.

Nízká hmotnost a vysoká 
pevnost
Materiál použitý k výrobě komponent  
Alcasystem vyniká nízkou hmotností  
a zároveň vysokou pevností. Veškerá sanitární 
technika i potrubní systémy jsou navíc 
integrované uvnitř stěny.

Vysoká nosnost stěny
Systém je testován v německých zkušebnách 
MPA dle evropských standardů EAD.  
Je vhodný pro zavěšení těžkých objektů jako 
bojler, knihovna a podobně.

Vlastní výroba a skladové 
zásoby
Výroba profilů a veškerého příslušenství 
probíhá interně. Držíme skladovou zásobu,  
a tím garantujeme včasné dodání  
a snižujeme prostoje na stavbě.

Dokonalá 
stěna
SPOJUJE VÝHODY SÁDROKARTONOVÉ  
I ZDĚNÉ VÝSTAVBY



1514

2. Vytvoříme 
ukázkovou stěnu
Abyste měli jistotu, že vše je tak, jak jste si přáli, 
vytvoříme první ukázkovou stěnu, kterou společně 
doladíme do posledního detailu.

 

Maximální podpora pro vás 
My k tomu nabízíme díky svým zkušenostem mimořádnou přidanou hodnotu. 
Prvotřídní a léty prověřená řešení od společností Alcadrain a FV Plast, českou výrobu  
a tisíce úspěšně zrealizovaných projektů. Známe všechna úskalí stavby a víme,  
jak vám ji co nejvíce zjednodušit.

3. Doručíme hotovou  
stěnu na stavbu
Garantujeme nejenom špičkovou výrobu, ale také 
mimořádné dodací termíny. Smontovanou stěnu 
doručíme až k vám na stavbu prostřednictvím různých 
druhů přeprav dle charakteru projektu.

Pomůžeme vám 
s návrhem 
Náš projektový tým vám navrhne stěnu  
do koupelny. Pošle vám ji zpátky s technickým 
řešením i kalkulací. Maximum možného  
zařídíme za vás.

1.

Zjednodušte  
si stavbu
JAKO STVOŘENÝ PRO VELKÉ PROJEKTY
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Tři stavební prvky
Ze tří základních prvků lze postavit  
až 6 metrů vysokou a libovolně širokou stěnu.

Zvládne to i méně kvalifikovaný pracovník bez 
velkých stavebních zkušeností.  
Stěnu vám také můžeme předchystat  
a dovézt hotovou na stavbu.

Koupelna bez kompromisů
Bohaté příslušenství
Využijte pestrou paletu příslušenství, které vám umožní vytvořit koupelnu přesně podle vašich představ.  
Garantujeme špičkové provedení a 100% kompatibilitu prvků celého systému.

Spojka 
profilu
Slouží  
k prodloužení  
a napojení 
profilů 

Držák 
odpadu
Slouží pro fixaci 
odpadního 
potrubí 

Konzola 
baterie
Nosný prvek  
pro upevnění  
vodovodní 
baterie

Kotvící 
patka
Stabilizační 
prvek pro 
ztužení celé 
konstrukce  
a volně stojících 
stěn 

Výdřeva
Slouží  
pro uchycení 
různých 
spotřebičů

Zámek 
profilu
Slouží pro 
spojení bloků 
stěn

Mimořádně 
jednoduchá  
montáž
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WC systém nástěnka pro sprchovou baterii rám pro dveřenástěnka pro pračkový sifon rám pro umyvadlo

Řešení pro jakýkoliv prostor
Ať už máte jakýkoli rozpočet nebo prostor, vždy existuje skvělé 
řešení. Alcasystem je dokonale modulární systém, který se 
dokáže přizpůsobit všem typům projektu. Do samotné stěny lze 
integrovat všechno, co vaše koupelna či toaleta potřebuje.

výdřeva pro sprchovou hlavici

předstěna s příčkou ve tvaru T

volně stojící stěna se šikminou 

Mimořádně 
jednoduchá montáž
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Luxusní navenek, 
důmyslný uvnitř



2322

Mnohaletá tradice a silné know-how
I proto, že jsme začali jako rodinná firma a dnes máme 11 dceřiných společností  
v zahraničí a exportujeme do více než 70 zemí světa.

Využíváme silného know-how společností Alcadrain a FV Plast, které už více než dvě 
desetiletí patří mezi středoevropskou špičku v oblasti sanity a potrubních systémů.

Vše vyvíjíme a vyrábíme v České republice, kde zaměstnáváme téměř 1 000 lidí.

Naší misí je vytvářet 
výrobky, které 
spolehlivě fungují, 
splňují požadavky 
zákazníků a obohacují 
kvalitu života.

Vyvíjeno  
a certifikováno

Zjednodušte si stavbu s Alcasystem
Alcasystem splňuje všechny důležité normy a certifikace 
kvality. Ať už jde o protipožární ochranu, zvukovou izolaci, 
statiku nebo další stavební nařízení.

Především však otevírá naprosto nové možnosti pro stavbu 
svépomocí i pro velké projekty. Výrazné zrychlení,  
promyšlené technologie a úsporu nákladů.

Za čím si stojíme: 
 • Profesionální plánování
 •  Bezchybné provedení se zárukou  

15 let na kompletní systém
 • Dodržení stavebních nařízení
 • Splnění požadavků na protipožární ochranu
 • Splnění požadavků na zvukovou izolaci

Ručíme vám 
za kvalitu

let záruka



Sanitární technika

Česká republika 
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice 
T: +420 519 821 117 – prodej ČR 
T: +420 519 821 041 – export  
alcadrain@alcadrain.cz 
www.alcadrain.cz

Slovensko 
Alcadrain SK s.r.o. 
Novozámocká 209 
949 05 Nitra – Dolné Krškany 
T: +421 376 579 521 
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035 
alcadrain@alcadrain.sk 
www.alcadrain.sk

Systémové stěny

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

Potrubní systémy

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

Tým našich specialistů je vždy připraven pomoci při projektování, instalaci i stanovování projektových cen výrobků.

Záruka uvedená u jednotlivých výrobků se vztahuje pouze na funkční technické vlastnosti výrobku, nevztahuje se na opotřebení 
výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady způsobené nedodržením obecných zásad zacházení s výrobkem nebo 
nedodržením návodu k výrobku. Kompletní záruční podmínky na www.alcadrain.cz/zaruky.

Český výrobce, ISO 9001:2015 
Edice 1/2022 CZ, © Alcadrain s.r.o. 
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.


