Sistem de pereți
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Conținut
6
Soluție compactă pentru fiecare construcție
Alcasystem este o soluție pentru alimentarea cu apă,
țevi de evacuare, aer condiționat, instalații electrice,
obiecte sanitare și izolare fonică.

Vă prezentăm sistemul revoluționar
care vă va economisi timp,
bani și energie
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Viitorul este în prefabricare
Prefabricarea pereților economisește timp pe șantier.
Peretele poate fi adus la șantier complet asamblat
cu tehnologie sanitară și distribuție a apei deja instalate.
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Simplificați-vă construcția
Echipa de proiect Alcasystem vă va ajuta să proiectați
și să creați un eșantion de sistem pentru a vă asigura
că totul este conform cerințelor dumneavoastră.

18

Posibilități nelimitate
Alcasystem oferă o soluție pentru fiecare spațiu.
Este perfect modular și oferă o gamă largă de accesorii,
astfel încât să îl poți transforma în orice baie.
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Soluție universală
PENTRU APARTAMENTE, CASE DE FAMILIE
PRECUM ȘI PROIECTE MARI DE DEZVOLTARE

Alcasystem
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Domeniul construcțiilor
s-a schimbat.
Numărul meșterilor este în scădere în fiecare an.
Și costul forței de muncă crește. Prin urmare,
este necesar să ne concentrăm pe noi soluții de
construcție, noi tehnologii și sisteme prefabricate.
Dacă le poți folosi cu pricepere, poți economisi timp
și bani.
Acesta este Alcasystem. O alternativă rapidă,
simplă, curată și accesibilă la pereții de cărămidă
sau plăcile de gips-carton, unde pe perete sunt
aplicate cerințe sporite de rezistență și încărcare.

Construcție rapidă,
curată și de calitate
Sistem modular pentru construirea
și reconstrucția zonelor de baie, toalete
și alte structuri portante

Economie de timp

Optimizarea costurilor
și a termenelor de execuție
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Integrare
SOLUȚIE COMPACTĂ PENTRU
FIECARE CONSTRUCȚIE

Rapid
și creativ
Pre-perete și perete autoportant
Rama de suport universal se adaptează oricărui
spațiu si îți permite sa implementezi creativ diverse
aranjamente funcționale.

O singură soluție pentru tot
Alcasystem este o soluție pentru alimentarea cu apă, țevi de evacuare,
aer condiționat, instalații electrice, obiecte sanitare și izolare fonică.
Fiecare detaliu este perfect gândit, deoarece vine din experiența de peste douăzeci
de ani a companiilor Alcadrain și FV Plast, care în 2021 au devenit parte a Alca Holding.
Combină cele mai bune tehnologii sanitare și sisteme de conducte.
Datorită acestui fapt, aveți garanția unui stoc suficient, servicii de top
și control 100% al producției în Republica Cehă.
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Prefabricare
CEA MAI RAPIDĂ SOLUȚIE

Prefabricarea pereților
economisește timp pe șantier.
Poate fi importat pe șantier complet asamblat cu
tehnologie sanitară integrată și distribuție a apei.
Este ușor de transportat și de manevrat datorită
greutății sale reduse.
Cu ajutorul peretelui prefabricat Alcasystem,
vei economisi mult timp in comparație cu peretele
clasic de cărămidă.

de până la
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Sistem perete Alcasystem

5h

mai rapid

Pre-perete din gips-carton

12 h

PERETE BAIE
Suprafață 7 m2, sistem WC, cadru montaj
chiuvetă, distribuție apa, țevi de evacuare
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Proces clasic de cărămidă
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Economie de timp
CU CÂT PROIECTUL ESTE MAI MARE,
CU ATÂT ECONOMIILE SUNT MAI MARI

Pentru proiectele mai mari, principalul beneficiu - rapiditatea - este multiplicat.
Dacă optați pentru soluția prefabricată Alcasystem, veți economisi din mai multe
aspecte.
Pe meseriași, pe pauze de proces de construcție și pe specialiști
care nu trebuie să se întoarcă pe șantier.

economie de timp la un
proiect cu 200 de pereți
Procesul peretelui de
cărămidă

1000 h

Pre-perete din gips-carton

Alcasystem

2.400 h

1.000 h
400 h

Perete prefabricat

Alcasystem / SDK
ani garanţie

ECONOMIE
DE MUNCĂ

600 h
Alcasystem / Zid de cărămidă
ECONOMIE
DE MUNCĂ
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2.000 h
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Perete
perfect

Pereți perfect drepți

COMBINA BENEFICIILE PLĂCII DE GIPS-CARTON
CU CONSTRUCȚIA DIN CĂRĂMIDĂ

Profilele Alcasystem sunt perfect drepte,
deoarece conectarea cu cuplajele de colț
asigură întotdeauna un unghi drept. După
amplasarea peretelui în spațiu, se creează un
perete perfect plat și solid, gata să fie acoperit
cu gips-carton. Nu există riscul îndoirii sau
crăpării plăcilor de rigips.

Construcție rapidă și curată
Peretele poate fi combinat variabil. Montarea,
inclusiv acoperirea peretelui cu gips-carton,
are loc în mod uscat, astfel încât nu sunt
necesare întreruperi ale procesului
de construcție.

Greutate redusă,
soliditate ridicată
Materialul utilizat pentru producerea componentelor Alcasystem excelează în greutate
redusă și în același timp rezistență ridicată.
În plus, toate articolele sanitare și sistemele
de țevi sunt integrate în interiorul peretelui.

Capacitate portantă
ridicată a peretelui
Sistemul a fost testat în laboratoarele
germane de testare MPA conform
standardelor europene EAD. Este potrivit
pentru agățarea obiectelor grele, cum ar fi
un cazan de apă, bibliotecă și altele.

Producție proprie si stoc
Producția profilelor si a tuturor accesoriilor
se desfășoară in Alcadrain. Tinem produsele
pe stoc, garantam astfel livrarea rapida
si reducem întreruperea procesului
de construcție pe șantier.
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Simplificați-vă
construcția

2

Vom crea un
sistem eșantion
Pentru a ne asigura că totul este conform nevoilor
dumneavoastră, vom crea primul eșantion de sistem
prefabricat, pe care îl vom regla cu dumneavoastră
până la ultimul detaliu.

AȘA CUM A FOST CREAT PENTRU PROIECTE MARI

Suport maxim pentru tine
Datorită experienței noastre, oferim o valoare adăugată extraordinară.
Soluții premium și testate în timp de la Alcadrain și FV Plast, producție cehă și mii
de proiecte finalizate cu succes. Suntem familiarizați cu toate obstacolele
care pot apărea în construcții și știm să o simplificăm cât mai mult posibil.
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Te ajutăm cu
propunerea
de proiect de
construcție
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livram peretele
gata asamblat
în șantier
Garantăm nu numai producție de primă clasă,
ci și termene de livrare favorabile.
Vom livra sistemul asamblat pe șantier
folosind diverse tipuri de transport in funcție
de tipul proiectului.

Echipa noastră de proiect va proiecta un perete
pentru baia dumneavoastră. Îți vor trimite înapoi
cu o soluție tehnică și un calcul. Vom aranja
maximul posibil pentru tine.
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Asamblare extrem
de ușoară

Baie fără compromis
Accesorii suficiente
Profită de o gamă largă de accesorii care îți vor permite să creezi o baie dorită.
Garantam producție de top si compatibilitate 100% a elementelor Alcasystem.

Consola
de
robinet
Trei elemente de construcție

Element suport
pentru fixarea
robinetului

Blocator
profil

Conector
de profil

Folosit pentru
a conecta
blocuri de
perete

Folosit pentru
extinderea și
conectarea
profilurilor

Un zid de până la 6 metri înălțime și lat arbitrar
poate fi construit din trei elemente de bază.
Chiar și un muncitor mai puțin calificat, fără experiență vastă în construcții, se poate descurca.
De asemenea, putem asambla noi sistemul pentru
tine și îl putem livra la șantier.
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Flanșă de
ancorare

Cheresteaua

Suport
evacuare

Element de
stabilizare
pentru armarea
întregii structuri
si a pereților
autoportanți

Este folosit
pentru a monta
diverse aparate
electrice

Este folosit
pentru fixarea
conductei de
evacuare
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Totul important
este într-un perete

Soluții pentru orice spațiu
Indiferent de bugetul sau spațiul dvs., există întotdeauna
o soluție excelentă. Alcasystem este un sistem perfect modular
care se poate adapta la toate tipurile de proiecte. Tot ce
necesită baia sau toaleta dumneavoastră poate fi integrat
în perete.

perete autoportant cu pantă

cherestea pentru cap de duș

perete cu despărțitor în formă de T

suport de perete pentru
sifonul mașinii de spălat
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cadru de montare pentru
lavoar

sistem WC

suport de perete pentru robinet
de dus

toc ușă
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Luxos la exterior,
sofisticat în interior
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Vă garantăm
calitatea

Ce reprezintă:
• Planificare profesională
• Asamblare fiabilă cu o garanție
de 15 ani la sistemul complet
• Respectarea reglementărilor
de construcție
• Respectarea cerințelor de protecție
împotriva incendiilor
• Îndeplinirea cerințelor de izolare fonică

Tradiție și experiență îndelungate
Am început ca o afacere de familie și astăzi avem 11 filiale în străinătate și exportăm
în peste 70 de țări din întreaga lume.
Folosim know-how-ul puternic al companiilor Alcadrainși FV Plast, care sunt lideri din
Europa Centrală în domeniul sistemelor sanitare și de țevi de mai bine de două decenii.
Dezvoltarea și producția sunt exclusiv în Republica Cehă,
unde angajăm aproape 1.000 de oameni.

ani garanţie

Crearea produselor
fiabile, satisfacerea
cerințelor clienților și
creșterea calității vieții
este scopul principal
Alcadrain

Simplificați-vă construcția cu Alcasystem.
Alcasystem îndeplinește toate standardele importante
și certificările de calitate. Fie că este vorba de protecție
împotriva incendiilor, izolare fonică sau alte reglementări
de construcție.
Mai presus de toate, deschide posibilități complet noi
Accelerare semnificativă, tehnologie sofisticată și economii
de costuri.

Dezvoltat și
certificat
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Instalații sanitare

Sisteme de conducte

Sistem de pereți

Republica Cehă
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – departament
vânzări, Republica Cehă
T: +420 519 821 041 – departament
export
alcadrain@alcadrain.ro
www.alcadrain.ro

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

Republica Cehă
Alcafix s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – vânzări,
Republica Cehă
T: +420 519 821 041 – export
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.ro

Romania
s. c. Alca Plast RO s. r. l.
Parcuri Industriale Șura Mică P18,
Șura Mică-557270
T: +40 269 219 144
gsm: +40 728 085 507
fax: +40 269 219 144
alcadrain@alcadrain.ro
www.alcadrain.ro
Echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu informații despre design, instalare sau prețuri de proiect.
Garanția stabilită pentru produsele individuale se aplică numai proprietăților tehnice funcționale ale produsului, nu se aplică uzurii
produsului cauzate de utilizarea normală sau defectelor cauzate de nerespectarea principiilor generale de manipulare a produsului sau
nerespectarea instrucțiunilor de utilizare Condiții complete de garanție la www.alcadrain.ro/garantii.
Producător ceh, ISO 9001:2015
Ediția 1/2022 RO, © Alcadrain s.r.o.
Modificări de dimensiuni și design rezervate.

