
alcafix.com

Стінні системи
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6
Компактне рішення для будь-якого 
будівництва
Alcasystem - це єдине рішення для водопостачання, каналізації, 
кондиціювання повітря, електромонтажу, сантехніки та 
звукоізоляції.

14
Спростіть ваше будівництво
Проектна команда Alcasystem допоможе вам спроектувати 
та створити демонстраційну стіну, щоб переконатися, що 
все влаштовано так, як ви хочете.

8
Майбутнє за збірними конструкціями
Збірка стін економить час на будівельному майданчику.  
Стіну можна довести до спорудження повністю зібраною - вже з 
вбудованою сантехнікою та водопроводом.

18.
Нескінченні можливості
Alcasystem пропонує рішення для будь-якого простору.  
Вона ідеально модульна і пропонує широкий вибір аксесуарів, тому 
можна перетворити її на будь-яку ванну кімнату.

Познайомтеся з революційною 
системою, яка заощадить ваш 
час, гроші та енергію

Зміст
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Оптимізація витрат 
та термінів 

Швидке, чисте та якісне 
будівництво

Модульна система для будівництва  
та реконструкції ванних приміщень, туалетів 
та інших напружених конструкцій 

Будівництво інше, ніж раніше. 
Кількість майстрів з кожним роком зменшується. 
І їхня робота стає все дорожчою. Тому необхідно 
зосередитись на нових будівельних рішеннях, 
нових технологіях та збірних деталях. Якщо ви 
можете використовувати їх на  на свою користь, 
ви заощадите час і гроші.

Це Alcasystem. Швидка, проста, чиста та 
доступна за ціною альтернатива кам'яним або 
сухим будівельним системам з підвищеними 
вимогами до міцності та навантаження на стіну.

Економія часу

Універсальне 
рішення
ДЛЯ КВАРТИР, СІМЕЙНИХ БУДИНКІВ  
ТА ВЕЛИКИХ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Alcasystem
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Ненесуча стіна та стіна,  
що окремо стоїть
Універсальна опорна рама адаптується 
до будь-якого простору та дозволяє 
творчо реалізувати різноманітні функціо-
нальні рішення.

Одне рішення для всього
Alcasystem - це єдине рішення для водопостачання, каналізації, кондиціювання 
повітря, електромонтажу, сантехніки та звукоізоляції. 

Кожна деталь продумана до дрібниць, оскільки заснована на більш ніж 20-річному 
досвіді компаній Alcaplast та FV Plast, які у 2021 році увійшли до складу єдиного 
холдингу під назвою Alca Holding. Це поєднує в собі найкраще з сантехніки та 
трубопровідних систем.

Завдяки цьому ви можете бути впевнені в наявності достатніх запасів, 
першокласному обслуговуванні та 100% контролі виробництва в Чеській Республіці. 

Інтеграція
КОМПАКТНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ 
БУДЬ-ЯКОГО БУДІВНИЦТВА

Швидко                                                                                                 
та творчо
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д о  6×
ш в и д к и й

ВАННА СТІНА
7 м2 площа, туалетна система, рама 
раковини, водопостачання, каналізація

Збірка стін економить час на 
будівельному майданчику.
Їх можна поставити повністю закінченими, вже з 
інтегрованою сантехнікою і водопроводом. Завдяки 
невеликій вазі їх можна легко транспортувати  
і легко з ними працювати.

За допомогою збірних стін Alcasystem ви 
заощадите час у порівнянні з класичною  
цегляною системою.

2 год

5 год

12 год

Стінка системи 
Alcasystem

Фасадна стіна                                                                                     
з гіпсокартону

Класична цегляна  
система

НАЙШВИДШЕ РІШЕННЯ

Виробництво 
збірних елементів
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1000 год

Цегляна система

Фасадна стіна                                                                                     
з гіпсокартону

Alcasystem
Системна стіна

2400 год

1000 год

400 год

Економія часу під час будівництва 
проекту 200 стін

ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ 

ЕКОНОМІЯ ПРАЦІ 

2000 год
Alcasystem / ЦЕГЛЯНА СИСТЕМА

Alcasystem / SDK

600 год

Для великих проектів головна перевага – швидкість – множиться.  
Якщо ви оберете збірне рішення Alcasystem, ви заощадите кілька разів. 

На майстрах, на технологічних перервах та на фахівцях, які не повинні по черзі 
виїжджати на будівництво.

Економія часу
ЧИМ БІЛЬШЕ ПРОЕКТ,  
ТИМ БІЛЬШЕ ЕКОНОМІЯ.

років гарантії
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Ідеально чіткі                                                                   
та прямі стіни
Профілі Alcasystem ідеально прямі, з'єднання 
кутовими з'єднувачами завжди забезпечує 
прямий кут. Після розміщення стіни у 
просторі створюється абсолютно рівна 
та міцна стіна, яка готова щоб покрити 
гіпсокартоном. Відсутній ризик вигину 
гіпсокартону або розтріскування плитки.

Швидке та чисте 
будівництво
Стіна просто складається як комплект. 
Вся установка, включаючи обшивку стін 
гіпсокартоном, відбувається в сухому 
вигляді, тому ніяких технологічних перерв 
не потрібно.

Мала вага, висока міцність
Матеріал, що використовується для 
виробництва компонентів Alcasystem, 
відрізняється малою вагою і в той же час 
високою міцністю. Крім того, вся сантехніка                                                                   
та трубопроводи інтегровані у стіну.

Висока несуча                                                                             
здатність стіни
Система протестована у німецьких 
випробувальних лабораторіях MPA відповідно до 
європейських стандартів EAD. Вона підходить для 
підвішування важких предметів, таких як бойлер, 
бібліотека тощо.

Власне виробництво  
та складські запаси
Виробництво профілів та всіх аксесуарів 
здійснюється в Чеській Республіці. У нас є 
складські запаси, що гарантує своєчасну 
доставку та скорочує час простою на 
будмайданчику.

Ідеальна стіна

ПОЄДНУЄ ПЕРЕВАГИ БУДІВНИЦТВА  
З ГІПСОКАРТОНУ ТА ЦЕГЛИ
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2. Створимо 
пробну стіну
Щоб переконатися, що все так, як ви хочете, 
ми створимо першу пробну стіну, яку разом 
доопрацюємо до останньої деталі.

 

Максимальна підтримка для вас 
Завдяки нашому досвіду ми пропонуємо виняткову додану вартість. 
Першокласні та перевірені часом рішення від Alcadrain та FV Plast, чеське виробни-
цтво та тисячі успішно реалізованих проектів. Ми знаємо всі труднощі будівництва  
та знаємо, як максимально спростити їх для вас.

3. Доставляємо 
готову стіну під 
будівництво
Ми гарантуємо не лише високу якість продукції, 
а й виняткові терміни постачання. Ми доставимо 
вам зібрану стіну для будівництва різними видами 
транспорту в залежності від характеру проекту.

Допоможемо Вам 
з пропозицією 
Наша проектна група спроектує стіну для вашої 
ванної кімнати. Вона надішле вам назад пропо-
зицію з технічним рішенням та розрахунком.  
Ми організуємо для вас максимум можливого.

1.

Спростіть ваше 
будівництво
ЯКЕ СТВОРЕНО ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПРОЕКТІВ
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Три будівельні елементи
Стіну висотою до 6 метрів та довільної 
ширини можна побудувати з трьох основних 
елементів.

Із цим впорається навіть менш кваліфікований 
робітник без великого досвіду будівництва. 
Також ми можемо підготувати вам стіну та 
доставити її до будівництва.

Ванна без компромісів
Багато аксесуарів
Скористайтеся широким асортиментом аксесуарів, які дозволять вам створити ванну кімнату саме 
відповідно до ваших ідей. Ми гарантуємо бездоганну обробку та 100% сумісність елементів усієї системи.

Профільна 
муфта
Використо-
вується для 
розширення 
та з'єднання 
профілів

Утримувач 
труби
Використо-
вується для 
кріплення 
водостічного 
трубопроводу 

Батарейна 
консоль
Опорний 
елемент для 
кріплення 
змішувача

Кріпильна 
база
Стабілізуючий 
елемент для 
посилення всієї 
конструкції та 
стін, що окремо 
стоять 

Дерев'яне 
кріплення
Застосовується 
для кріплення 
різної побутової 
техніки

Замок 
профілю
Використо-
вується для 
з'єднання 
стінових блоків

Надзвичайно проста 
установка
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система унітазу настінне коліно для 
змішувача для душу дверна раманастінне коліно для                                                                    

сифону пральної машини рама для умивальника

Рішення для будь-якого простору
Незалежно від вашого бюджету чи місця, завжди є відмінне 
рішення. Alcasystem – це ідеально модульна система, яка 
може адаптуватися до всіх типів проектів. Все, що потрібно 
вашій ванні або туалету, можна вбудувати в саму стіну.

дерев'яне кріплення для 
душової лійки

передня стінка                                                                                     
з Т-подібною перегородкою

окрема стояча стіна з укосом 

Все важливе 
знаходиться в одній 
стіні
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Розкішний зовні, 
геніальний усередині
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Багаторічна традиція та сильне ноу-хау
Також тому, що ми починали як сімейний бізнес, і сьогодні ми маємо 11 дочірніх 
компаній за кордоном та експорт в більш ніж 70 країн по всьому світу.

Ми користуємося сильним ноу-хау компаній Alcadrain та FV Plast, які вже понад два 
десятиріччя є одним з лідерів у галузі сантехніки та трубопроводів у Центральній 
Європі.

Ми розробляємо та виробляємо все у Чеській Республіці, де у нас працює майже 
1000 осіб.

Створення продуктів, 
які працюють надійно, 
виконують усі вимоги 
клієнта та підвищують 
якість життєвого рівня є 
метою компанії Alcadrain.

Розроблено та 
сертифіковано

Спростіть будівництво                                                                         
за допомогою Alcasystem
Alcasystem відповідає всім важливим стандартам та 
сертифікатам якості. Будь то протипожежний захист, 
звукоізоляція, статика чи інші будівельні норми.

Однак, перш за все, вона відкриває нові можливості 
для самостійного будівництва, а також для великих 
проектів. Значне прискорення, продумані технології  
та економія коштів.

За що ми виступаємо: 
 • Професійне планування
 • Бездоганна обробка з 15-річною 

гарантією на всю систему
 • Дотримання будівельних норм
 • Відповідність вимогам 

протипожежного захисту
 • Дотримання вимог                                                                           

до звукоізоляції

Ми гарантуємо вам 
якість

років гарантії
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Системні стіни

Чешская Республика 
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35 
170 00 Praha 7 – Holešovice 
alcafix@alcafix.com 
www.alcafix.com

Системи трубопроводів

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

Наша команда фахівців завжди готова допомогти в проектуванні, монтажі та визначенні проектної ціни продукції.

Гарантія, зазначена для окремих виробів, поширюється лише на функціональні технічні властивості продукту, вона не 
поширюється на знос продукту, спричинений його звичайним використанням, або на дефекти, викликані недотриманням 
загальних принципів поводження з продуктом або недотримання інструкції до продукту.  
Повні умови гарантії на www.alcaplast.ua/harantiia.

Санітарна техніка

Чешская Республика 
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice 
Т: +420 519 821 117 - продажа  
в Чешской Республике 
Т: +420 519 821 041 – экспорт 
alcadrain@alcadrain.com 
www.alcadrain.com

Україна 
Alcadrain s.r.o. 
вул. Кирилівська 160Б офіс 105 
м. Київ, 02092 
моб. тел.: +38 067 333 05 23 
alcadrain@alcadrain.com 
www.alcadrain.com


