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VENKOVNÍ ŽLABY
Firma ALCAPLAST přináší moderní a inovativní řadu výrobků na odvodnění ploch venkovními žlaby. 
Pro budování chodníků, cest, parkovacích ploch a teras v blízkosti rodinných domů jsou zapotřebí 
odvodňovací systémy, které se snadno instalují. Modulární systém venkovních žlabů ALCAPLAST 
umožňuje snadnými úpravami napojování žlabů  v přímém i bočním směru, spodní napojování 
odpadů i napojování přítoků. Venkovní žlaby ALCAPLAST jsou odolné proti chemické a mechanické 
deformaci a poškození působením přírodních vlivů.

ZÁMKOVÝ 
MECHANISMUS

MODULÁRNÍ 
SYSTÉM RYCHLÁ MONTÁŽ INOVATIVNÍ 

MATERIÁL

6
LE

T ZÁRUKA
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MODULÁRNÍ SYSTÉM
Modulární systém umožňuje úpravami jediného 
žlabu jednoduché napojování v přímém i bočním 
směru (moduly „I“, „L“, „T“ a „X“). Velkou výhodou 
je také variabilní spodní napojování odpadů 
a boční napojování přítoků. Jednotlivé spoje jsou 
zabezpečeny zámky, takže instalaci zvládne i laik. 
Modulární systém je moderní a inovativní způsob 
instalace.

ZÁRUKA 6 LET
Materiál žlabu a roštu, technologické postupy, 
pravidelné testování zátěžovými testy a kontrola 
kvality výroby v rámci systému ISO 9001:2008 
umožňují poskytnutí šestileté záruky na funkční 
vlastnosti žlabu. Konečný uživatel má jistotu, že 
odvodňovací žlaby ALCAPLAST nezmění užitnou 
hodnotu v průběhu životnosti okolí domu.

RYCHLÁ MONTÁŽ
Těla venkovních žlabů ALCAPLAST jsou vyrobena 
z polypropylenu. Vstřikování do forem umožňuje 
vylisovat místa napojování žlabů a odpadů tak, že je 
jednoduché vyrazit otvory na určených místech pomocí 
kladiva. Ke spolehlivému napojení žlabů a odpadů slouží 
promyšlená sada příslušenství.  Stabilitu a tuhost žlabů 
v podloží lze zvýšit provlečením roxorových tyčí v jejich 
spodní části. Tento systém  výrazně zkracuje dobu 
montáže a snižuje odbornou i fi nanční náročnost.

INOVATIVNÍ MATERIÁL
Tělo žlabu je ve srovnání s polymerbetonovou 
alternativou znatelně lehčí a po zabudování do betonu 
je žlab i srovnatelně pevný. Nízká hmotnost snižuje 
fi nanční nákladnost dopravy a zvyšuje její efektivitu. 
Manipulace na stavbě není fyzicky náročná i bez použití 
mechanizace. Materiál je obohacen o mastek – je tak 
pevný, ale ne křehký, proto lze do těla žlabu vrtat. 

VENKOVNÍ ŽLABY

DEFINICE TŘÍD ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1433

Třída A15 
(15 kN zkuš. síly)

Dopravní plochy, které jsou využívány výhradně 
chodci a cyklisty. Dále pak plochy obdobného 
charakteru, např. zelené pásy. 

HOME, HOME+

Třída B125 
(125 kN zkuš. síly)

Chodníky, pěší zóny a podobné plochy. Parkoviště 
výhradně pro osobní vozy a parkovací domy. STANDARD

Třída C250 
(250 kN zkuš. síly)

Postranní pásy komunikací a přilehlé chodníky. Pěší 
zóny, profesionální parkování pro osobní vozy. PROFI

Třída D400 
(400 kN zkuš. síly)

Jízdní pruhy ulic a ostatních komunikací. Parkoviště 
a podobně využívané plochy. TOP
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SROVNÁNÍ VENKOVNÍCH ŽLABŮ ALCAPLAST 
S POLYMERBETONOVÝMI ŽLABY

VENKOVNÍ ŽLABY ALCAPLAST POLYMERBETONOVÉ ŽLABY

Cena nižší cena, výborný poměr 
cena/výkon vyšší cena

Napojování, modularita

napojení – boční, spodní a čelní nemožnost dalších připojení

žebrování pro ukotvení do betonu
téměř hladký povrch – horší 
propojení s podkladovým 
materiálem

zámkový mechanismus pro snadné 
spojování složité spojování jednotlivých dílů

Rychlá montáž ano ne

Hmotnost lehký pro manipulaci, přepravu 
i instalaci

těžký – vyšší náklady na přepravu, 
těžší manipulace

Materiál

PP – polypropylen plněný 
mastkem = pevný, ne křehký pevný, ale křehký

snadné dělení na poloviny, vrtání nelze vyvrtávat otvory, složité 
zkracování 

hladký, nenasákavý materiál, 
snadno čistitelný částečně  nasákavý materiál

odolný vůči chemikáliím omezeně odolný vůči chemikáliím

Ekologie recyklovatelný a ekologický 
materiál neobnovitelné suroviny

Životnost neomezená životnost mechanické opotřebení v čase

Použití odvodnění ploch pojížděných 
osobními a nákladními automobily

odvodnění ploch pojížděných 
osobními a nákladními automobily



uvedené ceny jsou bez DPH

INFO 1/2015

NOVINKA

1
4

2

3 7

7

5

6

9

8

1  ROŠTY
Vybírat lze z pěti designů roštů. 
Rošty ve třídách HOME, HOME+, 
STANDARD a PROFI o délce 1000 
mm jsou vyrobeny z pozinkované 
oceli. Ve třídě TOP je délka roštu 
500 mm a je vyroben z litiny.

Rošt z pozinkované oceli „T“

ROŠT ŽLABU HOME (A15)
Délka roštu je 1000 mm a je 
vyroben z pozinkované oceli. Profi l 
roštu je tvaru „T“.

Rošt z pozinkované oceli „C“

ROŠT ŽLABU HOME+ (A15)
Délka roštu je 1000 mm a je 
vyroben z pozinkované oceli. 
Rošt profi lu „C“ je uzamykatelný 
systémem SAFE.

ROŠT ŽLABU STANDARD (B125)
Délka roštu je 1000 mm a je 
vyroben z pozinkované oceli, oka 
20×30 mm. Rošt je fi xovaný ve 
žlabu pomocí čtyř šroubů.

ROŠT ŽLABU PROFI (C250)
Délka roštu je 1000 mm a je 
vyroben z pozinkované oceli, oka 
20×20 mm. Rošt je fi xovaný ve 
žlabu pomocí čtyř šroubů.

ROŠT ŽLABU TOP (D400)
Délka roštu je 500 mm a je 
vyroben z litiny. Rošt je fi xovaný ve 
žlabu pomocí osmi šroubů.
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4  ZAJIŠTĚNÍ ROŠTU
V provedení HOME+ je z hlediska 
bezpečnosti použit inovativní systém 
uzamykatelných plastových zámků SAFE. 
Rošty tříd STANDARD, PROFI a TOP jsou 
zajištěny šrouby.

7  ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
V případě spodního odtoku přímo 
do odpadu je možné použít vodní 
zápachovou uzávěru. 

6  MODULÁRNÍ NAPOJOVÁNÍ
Systém zámků dovoluje snadné 
napojování bez nutnosti dalších prvků! 
To přináší nejenom snadnou montáž, 
ale i fi nanční úsporu. Lze tak tvořit spoje 
tvaru „I“, „L“, „T“ a „X“ bez použití dalšího 
příslušenství.

3   DĚLENÍ NA POLOVINY
Žlab lze rozdělit na polovinu a jednoduše 
napojovat do sebe pomocí zámkového 
mechanismu. Nevzniká žádný odpad. 
Jednoduchým dělením žlabu na 1/2 
délky docílíme požadované délky i tvaru. 
Odřezanou polovinu lze dále napojit.

2   TĚLO ŽLABU
Tělo žlabu má masivní konstrukci 
a je vyrobeno z polypropylenu, který je 
odolný proti mechanickému, chemickému 
a teplotnímu poškození. V případě plného 
zabetonování je tuhost žlabu srovnatelná 
s polymerbetonovými žlaby. Délka žlabu je 
1000 mm, vnitřní rozměr je 100×100 mm.

10   OTVORY PRO VLOŽENÍ 
ARETAČNÍCH TYČÍ 

Vložením aretačních tyčí do přichystaných 
otvorů ve spodní části venkovní 
konstrukce žlabu docílíme větší stability 
a vyšší nosnosti odvodňovací konstrukce. 
Zabetonování aretačních tyčí (roxorů) 
navíc zamezíme možnému zcizení.

8   BOČNÍ NAPOJENÍ 

Pro další napojení například z bodového 
odvodnění nebo geigeru žlab obsahuje 
čtyři předchystané boční otvory, které lze 
snadno kladívkem vyklepnout a osadit 
trubkou DN 50. Do čela můžeme napojit 
přítok DN 75.

9   SPODNÍ ODTOK 
Pro snadné napojení do odpadu je možné 
využít svislého odtoku. Profi l žlabu lze po 
vyražení předchystaného otvoru snadno 
napojit na kanalizační trubku DN 110.

Spoj tvaru „L“

Spoj tvaru „I“ Přítok DN 50

Přítok DN 75

Spoj tvaru „X“

Spoj tvaru „T“

5  ZÁMKOVÝ MECHANISMUS
Každý díl žlabu má na jednom konci pero 
a na druhém drážku. Zasunutím pera do 
drážky vznikne pevný spoj. Takto spolené 
žlaby samy drží linii.
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Balení – paleta 60 ks
Rozměr – paleta 800x1200x1560 mm
Hmotnost – paleta 233,4 kg
EAN 8595580511395

NOVINKA
430 Kč

Oblast použití:
Pro odvodnění sportovišť, trávníků, zelených ploch, 
domácích příjezdových cest, soukromých pozemků, 
ploch pro chodce a cyklisty

Výhody:
 ¡ modulární systém
 ¡ rychlá montáž
 ¡  nízká hmotnost
 ¡ záruka 6 let
 ¡ mrazuvzdorný a UV stabilní
 ¡  snadné čištění

Rošt rozměr 138×998 mm, z pozinkované 
oceli, vtoková štěrbina 20×80 mm

Tělo

vnitřní rozměr 100×100 mm, z PP 
– polypropylen plněný mastkem 
– odolný proti mechanickému, 
chemickému a teplotnímu poškození

Zajištění roštu ne

Třída zatížení A15

Norma ČSN EN 1433 

Připojení spodní HT 110, boční HT 50

Vodotěsnost spoje lze zatmelit polyuretanovým 
tmelem

AVZ101-R101
Venkovní žlab 100 mm bez rámu s pozinkovaným 
roštem T profi lu

HOME

6LE

T ZÁRUKA

MŮSTKOVÝ ROŠT „T“ BEZŠROUBOVÉ 
UPEVNĚNÍ ROŠTU
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Balení – paleta 60 ks
Rozměr – paleta 800x1200x1750
Hmotnost – paleta 243,56 kg
EAN 8595580511418

NOVINKA
 420 Kč

Oblast použití:
Domácí příjezdové cesty, administrativní budovy, 
chodníky, pěší zóny, náměstí, sportoviště, terasy, 
zahrady a podobné plochy

Výhody:
 ¡ modulární systém
 ¡ rychlá montáž
 ¡ nízká hmotnost
 ¡  záruka 6 let
 ¡  mrazuvzdorný a UV stabilní
 ¡ snadné čištění
 ¡ uzamykatelný systém roštu SAFE

Rošt rozměr 133×998 mm, z pozinkované 
oceli, vtoková štěrbina 20×80 mm

Tělo

vnitřní rozměr 100×100 mm, z PP 
– polypropylen plněný mastkem 
– odolný proti mechanickému, 
chemickému a teplotnímu poškození

Zajištění roštu ano – systém zámků SAFE

Třída zatížení A15

Norma ČSN EN 1433 

Připojení spodní HT 110, boční HT 50

Vodotěsnost spoje lze zatmelit polyuretanovým 
tmelem

AVZ102-R102
Venkovní žlab 100 mm s integrovaným plastovým rámem 
s pozinkovaným roštem C profi lu

HOME+

6LE

T ZÁRUKA

MŮSTKOVÝ ROŠT „C“ SYSTÉM ZÁMKŮ SAFE
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Oblast použití:
Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních 
automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy 
pro osobní automobily

Výhody:
 ¡ modulární systém
 ¡ rychlá montáž
 ¡ nízká hmotnost
 ¡ záruka 6 let
 ¡ mrazuvzdorný a UV stabilní
 ¡ snadné čištění
 ¡  rošt fi xovaný ve žlabu pomocí šroubů (4 ks/1 m)

Rošt rozměr 132×998 mm, z pozinkované 
oceli, oka 20×30 mm

Tělo

vnitřní rozměr 100×100 mm, z PP – 
polypropylen plněný mastkem – odolný 
proti mechanickému, chemickému 
a teplotnímu poškození

Zajištění roštu ano – šrouby pozink

Třída zatížení B125

Norma ČSN EN 1433 

Připojení spodní HT 110, boční HT 50

Vodotěsnost spoje lze zatmelit polyuretanovým 
tmelem

AVZ102-R103
Venkovní žlab 100 mm s integrovaným plastovým rámem 
a pozinkovaným roštem

Balení – paleta 60 ks
Rozměr – paleta 1800 x 1200 x 800 mm
Hmotnost – paleta 362 kg
EAN 8595580511418

NOVINKA
1 400 Kč

STANDARD

6LE

T ZÁRUKA

MŘÍŽKOVÝ ROŠT FIXACE ŠROUBY
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Balení – paleta 60 ks
Rozměr – paleta 1800 x 1200 x 800 mm
Hmotnost – paleta 548 kg
EAN 8595580511456

NOVINKA
2 000 Kč

Oblast použití:
Pro odvodnění profesionálního parkování pro 
osobní vozy, pěších zón, postranních pásů 
komunikací a přilehlých chodníků

Výhody:
 ¡  modulární systém
 ¡ rychlá montáž
 ¡ nízká hmotnost
 ¡  záruka 6 let
 ¡  mrazuvzdorný a UV stabilní
 ¡  snadné čištění
 ¡  rošt fi xovaný ve žlabu pomocí šroubů (4 ks/1 m)
 ¡  rám z pozinkované oceli

Rošt rozměr 132×998 mm, z pozinkované 
oceli

Tělo

vnitřní rozměr 100×100 mm, z PP 
– polypropylen plněný mastkem 
– odolný proti mechanickému, 
chemickému a teplotnímu poškození, 
kovový rám vyztužující hranu žlabu

Zajištění roštu ano – šrouby

Třída zatížení C250

Norma ČSN EN 1433 

Připojení spodní HT 110, boční HT 50

Vodotěsnost spoje lze zatmelit polyuretanovým 
tmelem

AVZ103-R104
Venkovní žlab 100 mm s pozinkovaným rámem 
a pozinkovaným roštem

PROFI

6LE

T ZÁRUKA

MŘÍŽKOVÝ ROŠT FIXACE ŠROUBY POZINKOVANÝ RÁM
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Oblast použití:
Pro odvodnění parkovišť a podobně využívaných 
ploch, jízdních pruhů silnic a ostatních komunikací

Výhody:
 ¡  modulární systém
 ¡ rychlá montáž
 ¡ záruka 6 let
 ¡ mrazuvzdorný a UV stabilní
 ¡  snadné čištění
 ¡  rošt fi xovaný ve žlabu pomocí šroubů
 ¡ rám z pozinkované oceli

Rošt rozměr 132×497 mm, z tvárné litiny, 
vtoková štěrbina 20×80 mm

Tělo

vnitřní rozměr 100×100 mm, z PP – 
polypropylen plněný mastkem – odolný 
proti mechanickému, chemickému 
a teplotnímu poškození, kovový rám 
vyztužující hranu žlabu

Zajištění roštu ano – šrouby

Třída zatížení D400

Norma ČSN EN 1433 

Připojení spodní HT 110, boční HT 50

Vodotěsnost spoje lze zatmelit polyuretanovým 
tmelem

AVZ103-R201
Venkovní žlab 100 mm s pozinkovaným rámem 
a litinovým roštem

Balení – paleta 60 ks
Rozměr – paleta 920 x 1200 x 800 mm
Hmotnost – paleta 434 kg
EAN 8595580511456

NOVINKA
1 900 Kč

TOP

6LE

T ZÁRUKA

MŮSTKOVÝ ROŠT FIXACE ŠROUBY POZINKOVANÝ RÁM
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AVZ-P002
Zámek žlabu AVZ100-R102

AVZ-P007
Zápachová uzávěra pro venkovní 
žlaby

AVZ-P008
Hák pro vyjmutí roštu

AVZ-P001
Hrdlo pro napojení na odpad DN 110

AVZ-P003
Adaptér napojení bočního přítoku 
DN 50

AVZ-P009
Čelo pro zaslepení konce žlabu

AVZ-P004
Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem 
DN 75

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VENKOVNÍM ŽLABŮM

Balení – karton 50 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 5,48 kg
EAN 8595580511470

Balení – sáček 1 ks
Rozměr – sáček 150 × 85 × 85 mm
Hmotnost – sáček 0,082 kg
EAN 8595580511661

Balení – sáček 1 ks
Rozměr –sáček  25 × 30 × 125 mm
Hmotnost – sáček 0,013 kg
EAN 8595580511494

Balení – sáček 1 ks
Rozměr – sáček 115 × 70 × 5 mm
Hmotnost – sáček 0,026 kg
EAN 8595580540500

Balení – karton 50 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 3,17 kg
EAN 8595580511517

Balení – karton 100 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 7,08 kg
EAN 8595580540531

Balení – karton 50 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 3,45 kg
EAN 8595580511555

290 Kč

250 Kč150 Kč

45 Kč

40 Kč

180 Kč

80 Kč
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UNIVERZÁLNÍ PODOMÍTKOVÉ SIFONY

vysoký průtok

otvor pro 
čištění

instalační zarážky

háčky na fixaci 
ke zdi

napojení na HT
 Ø40 a Ø50

spodní / boční 
napojení

Materiál polypropylen:
 ¡ vyšší odolnost vůči chemikáliím a teplotě
 ¡ vnitřní povrch sifonu je méně náchylný k ulpívání nečistot
 ¡ vyšší mechanická odolnost

Široké použití:
 ¡ pisoárové sifony
 ¡ umyvadlové sifony
 ¡ dřezové sifony

PROSTOROVĚ 
ÚSPORNÝ 
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A45B
Sifon podomítkový pisoárový, umyvadlový 
a dřezový, vodorovný

A45C
Sifon podomítkový pisoárový, umyvadlový 
a dřezový, svislý

Balení – karton 25 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 4, 83 kg
EAN 8594045937596

Balení – karton 25 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 4, 91kg
EAN 8594045937602

INOVACE
280 Kč

INOVACE
280 Kč
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A873
Sifon podomítkový umyvadlový a dřezový, prostorově 
úsporný

A438
Koleno DN32 5/4“ matice, kovové

Balení – karton 10 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 5,86 kg
EAN 8595580512460

Balení – karton  15 ks
Rozměr – karton 590 × 390 × 240 mm
Hmotnost – karton 6,42 kg
EAN  8595580511371

INOVACE
362 Kč

NOVINKA
540 Kč
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 ¡ Softclose – pomalé uzavírání sedátka 
i víka zajišťuje hydraulická brzda

 ¡ dětská vložka  magneticky 
uchycena k poklopu 
sedátka

 ¡ díky stavitelným úchytům se 
snadno přizpůsobí každému 
typu mísy

 ¡ čištění a údržbu velmi 
usnadňuje duroplast, 
ze kterého je sedátko 
vyrobeno, a CLICK 
systém, díky jemuž lze 
sedátko jednoduše 
demontovat z mísy

NOVÉ WC SEDÁTKO SOFTCLOSE ALCAPLAST

Softclose panty pro A604
CLICK

nový systém pantů 
s širší možností kompatibility

nové rychloupínací šrouby –
nemusí se šroubovat celý závit

nové magnetické 
uchycení i u duroplastu
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Balenie – kartón 5 ks
Rozmer – kartón 380 × 460 × 270 mm
Hmotnosť– kartón 14,0 kg
EAN 8595580539665

A64 A604

A604
WC sedátko Softclose – se zpomalením

NOVINKA
560 Kč

Výhody A604:
 ¡ vyšší kompatibilita
 ¡ antibakteriální úprava
 ¡ celokovové panty
 ¡ robustnější konstrukce
 ¡ rychloupínací šrouby

P098
Panty pro A604



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

Balení – karton  5 ks
Rozměr – karton 380 x 460 x 270 mm
Hmotnost – karton 14,3 kg
EAN 8595580537753

A601
WC sedátko Duroplast

450 Kč

Balení – karton 5 ks
Rozměr – karton 380 x 460 x 270 mm
Hmotnost – karton 15,6 kg
EAN 8595580537814

A602
WC sedátko Duroplast

520 Kč

P096
Panty pro A601

P097
Panty pro A602, 
A603

zachována cena 2014

zachována cena 2014



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

A603
WC sedátko Duroplast – s odnímatelnou dětskou vložkou

630 Kč
Balení – karton 5 ks
Rozměr – karton 380 x 460 x 270 mm
Hmotnost – karton 16,8 kg
EAN 8595580537821

P097
Panty pro A602, 
A603

zachována cena 2014



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

BAREVNÁ WC SEDÁTKA

A601 BAHAMA
WC sedátko Duroplast Bahama

Balení – karton 5 ks
Rozměr – karton 380 × 460 × 270 mm
Hmotnost – karton 13,0 kg
EAN 8595580540524

NOVINKA
540 Kč

A601 PERGAMON
WC sedátko Duroplast Pergamon

Balení – karton 5 ks
Rozměr – karton 380 × 460 × 270 mm
Hmotnost – karton 13,0 kg
EAN 8595580540425

NOVINKA
540 Kč

P096
Panty pro A601

P096
Panty pro A601



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

A601 PISTACHIO
WC sedátko Duroplast Pistachio

Balení – karton 5 ks
Rozměr – karton 380 × 460 × 270 mm
Hmotnost – karton 13,0 kg
EAN 8595580540432

NOVINKA
640 Kč

P096
Panty pro A601
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uvedené ceny jsou bez DPH

PANTY PRO WC SEDÁTKA

Balení – sáček 1 pár
Rozměr – sáček ––
Hmotnost – sáček 0,14 kg
EAN 8595580537838

P097
Panty pro A602, A603

212 Kč

Balení – sáček 1 pár
Rozměr – sáček ––
Hmotnost – sáček 0,13 kg
EAN 8595580537807

P096
Panty pro A601

110 Kč

zachována cena 2014

zachována cena 2014
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NOVINKA

P098
Panty pro A604

Balení – sáček 1 pár
Rozměr – sášek –– 
Hmotnost – sáček 0,3 kg
EAN 8595580537845

NOVINKA
248 Kč



uvedené ceny jsou bez DPH
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INOVACE

NOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA

Balenie – kartón 25 ks
Rozmer – kartón 595 × 395 × 435 mm
Hmotnosť– kartón 13,3 kg
EAN 8594045930467

INOVACE

cena 
zůstává 
stejná

ABS PP

Výhody:
 ¡ zvětšen průtokový profi l
 ¡ k výrobě použit polypropylen (PP) 

namísto ABS:
 ¡ vyšší odolnost vůči chemikáliím 

a teplotě
 ¡ vnitřní povrch sifonu je méně 

náchylný k ulpívání nečistot
 ¡ vyšší mechanická odolnost

A503KM
Sifon vaničkový click/clack
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INFORMACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA

ŠKOLENÍ PRO INSTALATÉRY A MONTÉRY

Chceme prohloubit Vaše řemeslné vědomosti a zkušenosti. Tématem je především popis, funkce, technické 
parametry, montáž, údržba výrobků, tipy a triky při jejich instalacích, nejčastější příčiny nedostatků vlivem 
neodborné montáže a jak jim lze předcházet. Po úspěšném absolvování školení obdrží všichni účastníci školení 
certifi kát Alcaplast Academy.

PROGRAM ŠKOLENÍ

MÍSTA KONÁNÍ

 ¡ Prezentace fi rmy Alca plast, s.r.o.

 ¡ Sortiment fi rmy Alca plast, s.r.o.

 ¡ Montážní postupy a hlavní chyby při montážích, praktická část

 ¡ Kontrolní test, diskuse, předání certifi kátů

 ¡ V Břeclavi prohlídka výrobních provozů

JAK SE NA ŠKOLENÍ PŘIHLÁSIT
Přihlášky zasílejte na Bc. Kláru Vinklárkovou, asistentku školicího střediska, e-mail: skoleni@alcaplast.cz 
nebo volejte na telefonní číslo +420 519 821 058.

Břeclav

Hradec Králové

Praha

Plzeň

Ostrava
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CENÍK NOVINEK
AVZ101-R101 8595580511395 venkovní žlab 100 mm bez rámu 

s pozinkovaným roštem T profi lu 430,00 Kč

AVZ102-R102 8595580511418
Venkovní žlab 100 mm s integrovaným 
plastovým rámem s pozinkovaným roštem C 
profi lu

420,00 Kč

AVZ102-R103 8595580511418 Venkovní žlab 100 mm s integrovaným 
plastovým rámem a pozinkovaným roštem 1 400,00 Kč

AVZ103-R104 8595580511456 Venkovní žlab 100 mm s pozinkovaným 
rámem a pozinkovaným roštem 2 000,00 Kč

AVZ103-R201 8595580511456 Venkovní žlab 100 mm s pozinkovaným 
rámem a litinovým roštem 1 900,00 Kč

A45B 8594045937596 Sifon podomítkový pisoárový, umyvadlový 
a dřezový, vodorovný 280,00 Kč

A45C 8594045937602 Sifon podomítkový pisoárový, umyvadlový 
a dřezový, svislý 280,00 Kč

A873 8595580512460 Sifon podomítkový umyvadlový a dřezový, 
prostorově úsporný 362,00 Kč

A438 8595580511371 Koleno DN32 5/4“ matice, kovové 540,00 Kč

A604 8595580539665 WC sedátko Softclose – se zpomalením 560,00 Kč

A601 8595580537753 WC sedátko Duroplast 450,00 Kč

A602 8595580537814 WC sedátko Duroplast 520,00 Kč

A603 8595580537821 WC sedátko Duroplast 630,00 Kč

A601 BAHAMA 8595580540524 WC sedátko Duroplast Bahama 540,00 Kč

A601 PERGAMON 8595580540425 WC sedátko Duroplast Pergamon 540,00 Kč

A601 PISTACHIO 8595580540432 WC sedátko Duroplast Pistachio 640,00 Kč

P096 8595580537807 Panty pro A601 110,00 Kč

P097 8595580537838 Panty pro A602, A603 212,00 Kč

P098 8595580537845 Panty pro A604 248,00 Kč



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

Český výrobek
ISO 9001:2008

Edice 1/2014
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR
tel.: +420 519 821 041 – export 
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s. r. o.
Bratislavská 4, 949 01 Nitra
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

Tým specialistů fi rmy ALCAPLAST je vždy připraven 
pomoci při projektování, instalaci i stanovování 
projektových cen našich výrobků!

Český výrobek
ISO 9001:2008

Edition 1/2015, © Alca plast, s. r. o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 
NV 616/2006 Sb. v platném znění 
2011/95/EC including amendments
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