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Kompaktné riešenie pre každú stavbu
Alcasystem je jedno riešenie pre vodovody, odpady,
vzduchotechniku, elektroinštaláciu, sanitárnu techniku
aj zvukovú izoláciu.

Zoznámte sa s revolučným
systémom, ktorý vám ušetrí čas,
peniaze aj energiu
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Budúcnosť je v prefabrikácii
Prefabrikácia stien šetrí čas na stavbe.
Možno ju doviezť kompletne hotovú s už integrovanou
sanitárnou technikou aj rozvodmi vody.
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Zjednodušte si stavbu
Projektový tím spoločnosti Alcasystem vám pomôže
s návrhom aj vytvorením ukážkovej steny, aby ste mali
istotu, že je všetko tak, ako ste si priali.
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Neobmedzené možnosti
Alcasystem ponúka riešenie pre každý priestor.
Je dokonale modulárny a ponúka širokú škálu príslušenstva,
takže z neho je možné vytvoriť akúkoľvek kúpeľňu.
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Univerzálne riešenie

Stavby sú iné ako predtým
S každým rokom ubúda remeselníkov. A ich práca je
stále drahšia. Preto je potrebné zamerať sa na nové
stavebné riešenia, nové technológie a prefabrikáty.
Ak ich dokážete využiť vo svoj prospech, môžete
ušetriť čas aj peniaze.
Taký je aj Alcasystem. Rýchla, jednoduchá, čistá
a cenovo dostupná alternatíva za murovaný systém
alebo za suché stavebné systémy, pri ktorých sú
na stenu kladené zvýšené pevnostné a záťažové
požiadavky.

PRE BY TY, RODINNÉ DOMY
AJ VEĽKÉ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Alcasystem

4

Rýchla, čistá a kvalitná
výstavba
Stavebnicový systém na výstavbu
a rekonštrukciu kúpeľňových priestorov,
toaliet a iných namáhaných konštrukcií

Optimalizácia nákladov
aj termínov

Úspora času

5

Integrácia
KOMPAKTNÉ RIEŠENIE
PRE KAŽDÚ STAVBU

Rýchlo
a kreatívne
Predstena aj voľne stojaca stena
Univerzálny nosný rám sa prispôsobí každému
priestoru a umožňuje vám kreatívne
implementovať rôzne funkčné usporiadania.

Jedno riešenie pre všetko
Alcasystem je jedno riešenie pre vodovody, odpady, vzduchotechniku, elektroinštaláciu,
sanitárnu techniku aj zvukovú izoláciu.
Každý detail je dokonale premyslený, pretože sa opiera o viac ako dvadsaťročnú
skúsenosť spoločností Alcadrain a FV Plast, ktoré sa v roku 2021 stali súčasťou
jednotného Alca Group. Kombinuje tak to najlepšie zo sanitárnej techniky
aj potrubných systémov.
Vďaka tomu máte istotu dostatočných skladových zásob, špičkového servisu
a stopercentnej kontroly výroby v Českej republike.
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2h

Prefabrikácia
NAJRÝCHLEJŠIE RIEŠENIE

Prefabrikácia stien šetrí
čas na stavbe.
Možno ju doviezť kompletne hotovú s už integrovanou
sanitárnou technikou aj rozvodmi vody. Vďaka nízkej
hmotnosti sa ľahko prepravuje a manipulácia s ňou
je ľahká.
Pomocou prefabrikovanej steny Alcasystem tak
ušetríte oproti klasickému murovanému systému
naozaj mimoriadnu porciu času.
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Alcasystem
Systémová stena

až
rýchlejšia

5h
Sadrokartónová
predstena

12h

KÚPEĽŇOVÁ STENA
7 m2 plocha, WC systém, rám na umývadlo,
rozvody vody, odpad
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Klasický
murovaný systém
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Úspora času
ČÍM VÄČŠÍ PROJEKT,
TÝM VÄČŠIA ÚSPORA

Pri väčších projektoch sa hlavný benefit – teda rýchlosť – ešte násobí.
Pokiaľ sa rozhodnete pre prefabrikované riešenie Alcasystem, ušetríte hneď niekoľkokrát.
Na remeselníkoch, na technologických prestávkach aj na špecialistoch,
ktorí sa nemusia na stavbe vzájomne striedať.

Časová úspora práce
pri projekte s 200 stenami
Murovaný systém

1000 H

Sadrokartónová predstena

Alcasystem

2 400 h

1 000 h
400 h

Systémová stena

Alcasystem SDK
ROKOV ZÁRUKA

ÚSPORA PRÁCE

600 h
Alcasystem / MU ROVANÝ SYSTÉM
ÚSPORA PRÁCE
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2 000 h
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Dokonalá stena
Dokonale presné a rovné steny
Profily AlcaSystem sú dokonale rovné, spájanie
pomocou rohových spojok zaistí vždy pravý
uhol. Po umiestnení steny do priestoru vznikne
absolútne rovná a pevná stena pripravená
na zaklopenie sadrokartónom. Nehrozí tak
prehýbanie sadrokartónu ani praskanie
obkladov.

SPOJUJE VÝHODY SADROKARTÓNOVEJ
AJ MUROVANEJ VÝSTAVBY

Rýchla a čistá výstavba
Stena sa jednoducho skladá ako stavebnica.
Celá inštalácia vrátane zaklopenia steny
sadrokartónom prebieha suchou cestou,
nie sú teda potrebné ani technologické
prestávky.

Nízka hmotnosť a vysoká
pevnosť
Materiál použitý na výrobu komponentov
AlcaSystem vyniká nízkou hmotnosťou
a zároveň vysokou pevnosťou. Všetka
sanitárna technika i potrubné systémy
sú navyše integrované vo vnútri steny.

Vysoká nosnosť steny
Systém je testovaný v nemeckých
skúšobniach MPA podľa európskych
štandardov EAD. Je vhodný na zavesenie
ťažkých objektov ako bojler, knižnica
a podobne.

Vlastná výroba a skladové
zásoby
Výroba profilov a všetkého príslušenstva
prebieha v Českej republike. Držíme skladovú
zásobu, a tým garantujeme včasné dodanie
a znižujeme prestoje na stavbe.
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Zjednodušte si
stavbu

2.

Vytvoríme
ukážkovú stenu
Aby ste mali istotu, že všetko je tak, ako ste si priali,
vytvoríme prvú ukážkovú stenu, ktorú spoločne
doladíme do posledného detailu.

AKO STVORENÝ PRE VEĽKÉ PROJEKTY

Maximálna podpora pre vás
My k tomu ponúkame vďaka svojim skúsenostiam mimoriadnu pridanú hodnotu.
Prvotriedne a rokmi preverené riešenia od spoločností Alcadrain a FV Plast, českú výrobu
a tisíce úspešne zrealizovaných projektov. Poznáme všetky úskalia stavby a vieme, ako
vám ju čo najviac zjednodušiť.

1.
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Pomôžeme vám
s návrhom

3.

Doručíme hotovú
stenu na stavbu
Garantujeme nielen špičkovú výrobu, ale aj mimoriadne
dodacie termíny. Zmontovanú stenu doručíme až k vám
na stavbu prostredníctvom rôznych druhov prepráv
podľa charakteru projektu.

Náš projektový tím vám navrhne stenu do
kúpeľne. Pošle vám ju späť s technickým
riešením aj kalkuláciou. Maximum možného
zariadime za vás.
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Mimoriadne
jednoduchá montáž
Tri stavebné prvky

Kúpeľňa bez kompromisov
Bohaté príslušenstvo
Využite pestrú paletu príslušenstva, ktoré vám umožní vytvoriť kúpeľňu presne podľa vašich predstáv.
Garantujeme špičkové prevedenie a 100% kompatibilitu prvkov celého systému.

Konzola
batérie

Zámok
profilu

Spojka
profilu

Nosný prvok
na upevnenie
vodovodnej
batérie

Slúži na
spojenie
blokov stien

Slúži na
predĺženie
a napojenie
profilov

Z troch základných prvkov je možné postaviť
až 6 metrov vysokú a ľubovoľne širokú stenu.
Zvládne to aj menej kvalifikovaný pracovník bez
veľkých stavebných skúseností.
Stenu vám tiež môžeme predchystať a doviezť
hotovú na stavbu.

Kotviaca
pätka
Stabilizačný
prvok na
stuženie celej
konštrukcie
a voľne
stojacich
stien
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Výdreva
Slúži na
uchytenie
rôznych
spotrebičov

Držiak
odpadu
Slúži na fixáciu
odpadového
potrubia
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Všetko dôležité
je v jednej stene

Riešenie pre akýkoľvek priestor
Či už máte akýkoľvek rozpočet alebo priestor, vždy existuje
skvelé riešenie. Alcasystem je dokonale modulárny systém,
ktorý sa dokáže prispôsobiť všetkým typom projektu.
Do samotnej steny je možné integrovať všetko, čo vaša
kúpeľňa či toaleta potrebuje.

voľne stojaca stena so šikminou

výdreva pre sprchovú hlavicu

predstena s priečkou v tvare T

nástenka pre práčkový sifón
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rám pre umývadlo

WC systém

nástenka pre sprchovú batériu

rám pre dvere
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Luxusný navonok,
dômyselný vo vnútri
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Ručíme vám
za kvalitu

Za čím si stojíme:
• Profesionálne plánovanie
• B
 ezchybné prevedenie so zárukou
15 rokov na kompletný systém
• Dodržanie stavebných nariadení
• Splnenie požiadaviek na protipožiarnu
ochranu
• Splnenie požiadaviek na zvukovú izoláciu

Mnohoročná tradícia a silné know-how
Aj preto, že sme začali ako rodinná firma a dnes máme 11 dcérskych spoločností
v zahraničí a exportujeme do viac ako 70 krajín sveta.
Využívame silné know-how spoločností Alcadrain a FV Plast, ktoré už viac ako dve
desaťročia patria medzi stredoeurópsku špičku v oblasti sanity a potrubných systémov.
Všetko vyvíjame a vyrábame v Českej republike, kde zamestnávame takmer 1 000 ľudí.

ROKOV ZÁRUKA

Našou misiou je
vytvárať výrobky, ktoré
spoľahlivo fungujú,
spĺňajú požiadavky
zákazníkov a obohacujú
kvalitu života.

Zjednodušte si stavbu s Alcasystem
Alcasystem spĺňa všetky dôležité normy a certifikácie
kvality. Či už ide o protipožiarnu ochranu, zvukovú izoláciu,
statiku alebo ďalšie stavebné nariadenia.
Predovšetkým však otvára úplne nové možnosti pre stavbu
svojpomocne aj pre veľké projekty. Výrazné zrýchlenie,
premyslené technológie a úsporu nákladov.

Vyvíjané a
certifikované
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Sanitárna technika

Potrubné systémy

Systémové steny

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.sk
www.alcadrain.sk

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

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

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
Tím našich špecialistov je vždy pripravený pomôcť pri projektovaní, inštalácii aj stanovovaní projektových cien výrobkov.
Záruka uvedená pri jednotlivých výrobkoch sa vzťahuje iba na funkčné technické vlastnosti výrobku, nevzťahuje sa na opotrebenie
výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním ani na vady spôsobené nedodržaním všeobecných zásad zaobchádzania s výrobkom
alebo nedodržaním návodu k výrobku. Kompletné záručné podmienky na www.alcadrain.sk/zaruka
Český výrobca, ISO 9001:2015
Edícia 1/2022 SK, © Alcadrain s.r.o.
Zmeny rozmerov a prevedenie vyhradené.

