
INFO 1/2015
www.alcaplast.pl

NOWOŚĆ
Odwodnienia zewnętrzne
Syfony podtynkowe uniwersalne 
Nowa deska sedesowa Softclose 
Deski sedesowe color

NOWOŚĆ   
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ODWODNIENIA ZEWNĘTRZNE
Spółka Alcaplast prezentuje nowoczesny i innowacyjny asortyment produktów do odprowadzania 
wody z dużych powierzchni zewnętrznych – odwodnienia zewnętrzne Alcaplast. Do budowy chodników, 
dróg, parkingów i tarasów w pobliżu domów potrzebne są systemy odwadniające, które są łatwe do 
zainstalowania. System modułowy odwodnień zewnętrznych Alcaplast umożliwia łatwe łączenie koryt w linii 
prostej i pod kątem oraz podłączenia dolne i boczne dopływów i odpływów. Odwodnienia zewnętrzne 
Alcaplast są odporne na chemiczne i mechaniczne deformacje oraz uszkodzenia spowodowane wpływem 
natury.

MECHANIZM 
BLOKUJĄCY

SYSTEM 
MODUŁOWY SZYBKI MONTAŻ INNOWACYJNY 

MATERIAŁ

6LA
T 

GWARANCJI
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SYSTEM MODUŁOWY
System modułowy umożliwia przy zastosowaniu 
jednego wzoru koryta łączenie w linii prostej 
i poprzecznie (moduły "I", "L", "T" i "X"). Kolejną wielką 
zaletą są dolne i boczne podłączenia odpływów 
i dopływów. Poszczególne połączenia zabezpieczone 
są zamkami, więc instalację można przeprowadzić 
bez szkoleń. System modułowy to nowoczesny 
i innowacyjny sposób instalacji.

GWARANCJA 6 LAT
Materiał rynny i rusztu,procedury technologiczne, 
stałe testy wytrzymałości oraz kontrola jakości 
produkcji w ramach systemu ISO 9001: 2008 
pozwalają na udzielenie 6-cio letniej gwarancji na 
właściwości funkcjonalne koryta. Użytkownik może 
mieć pewność, że odwodnienia zewnętrzne Alcaplast 
nie zmienią swoich walorów użytkowych przez długi 
czas.

SZYBKI MONTAŻ
Korpusy odwodnień zewnętrznych Alcaplast wykonane 
są z polipropylenu. Wtryskiwanie pozwala skompresować 
miejsca łączeń rynny i odpływów tak, że łatwo jest 
przebić otwór w wybranym miejscu za pomocą 
młotka. Do pewnego połączenia rynien i odpływów 
służy przemyślany zestaw akcesoriów. Stabilność 
i sztywność rynny w podłożu może być zwiększona przez 
zastosowanie prętów żebrowanych w ich dolnej części. 
System ten znacznie skraca czas instalacji i zmniejsza 
zapotrzebowanie na wiedzę fachową oraz ogranicza 
nakłady fi nansowe.

INNOWACYJNY MATERIAŁ
Korpus koryta w porównaniu z polimerobetonową 
alternatywą jest znacznie lżejszy, a po zabudowaniu 
do betonu ma porównywalną sztywność. Niska waga 
redukuje koszty transportu i zwiększa efektywność. 
Przemieszczanie na placu budowy nie nastręcza 
kłopotów, nawet bez zastosowania maszyn. Materiał 
wzbogacony talkiem – jest twardy, ale nie kruchy, więc 
można wiercić otwory w korpusie koryta. 

ODWODNIENIA ZEWNĘTRZNE

DEFINICJA KLAS OBCIĄŻENIA, ZGODNIE Z NORMĄ EN 1433

Klasa A15 
(15 kN)

Obszary komunikacyjne, które są wykorzystywane 
wyłącznie przez pieszych i rowerzystów. Inne 
obszary o podobnym charakterze, na przykład pasy 
zieleni. 

HOME, HOME +

Klasa B125 
(125 kN)

Chodniki, deptaki i podobne obszary. Parking 
wyłącznie dla samochodów osobowych, parkingi 
zadaszone i podziemne.

STANDARD

Klasa C250 
(250 kN)

Pasy boczne drogi i przyległe chodniki. Strefy 
piesze, profesjonalne parking dla samochodów. PROFI

Klasa D400 
(400 kN)

Pasy ulic i inne drogi. Parking i podobnie 
użytkowane obszary. TOP
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PORÓWNANIE ODWODNIEŃ ZEWNĘTRZNYCH 
ALCAPLAST Z ODWODNIENIAMI 
POLIMEROBETONOWYMI

ODWODNIENIA ZEWNĘTRZNE 
ALCAPLAST ODWODNIENIA POLIMEROWE

Cena Niższa cena, doskonała jakość 
wydajność / cena Wyższa cena

Łączenie, modułowość

Połączenie – boczne, dolne 
i czołowe

Brak możliwości dodatkowych 
połączeń

Żebrowanie do zakotwiczenia 
w betonie

Prawie gładka powierzchnia – 
gorsze połączenie z materiału 
podłoża

Zamkowe połączenia do łatwego 
łączenia

Kompleksowe przyłączenia 
kolejnych części

Szybki montaż Tak Nie

Waga Lekkie -  łatwy transport i montaż Ciężkie - wyższe koszty transportu, 
utrudniony montaż

Materiał

PP – polipropylen wypełniony 
talkiem = twardy, nie kruchy Twarde, ale kruche

Łatwo podzielić na połówki, 
wiercenie

Brak możliwości nawiercania 
otworów, problematyczne 
skracanie 

Gładki nie chłonny materiał , łatwy 
do czyszczenia Materiał częściowo chłonny

Odporny na chemikalia Ograniczona odporność 
chemiczna

Ekologia Nadający się do recyklingu i 
przyjazny dla środowiska materiał Nieodnawialne surowce

Żywotność Nieograniczona żywotność Mechaniczne zużycie w czasie

Zastosowanie:
Zastosowanie: odwodnienie 
powierzchni użytkowanych przez 
samochody osobowe i ciężarówki

Zastosowanie: odwodnienie 
powierzchni użytkowanych przez 
samochody osobowe i ciężarówki
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1  RUSZTY
Możesz wybrać jeden z pięciu 
wzorów kraty. Ruszty w klasie 
HOME, HOME +, STANDARD i PROFI 
o długości 1000 mm wykonane są 
ze stali ocynkowanej. W klasie TOP 
długość rusztu wynosi 500 mm, 
wykonany z żeliwa.

Ruszt ze stali ocynkowanej "T"

RUSZT ODWODNIENIA HOME 
(A15)
Długość rusztu 1000 mm,wykonany 
ze stali ocynkowanej. Profi l rusztu "T".

Ruszt ze stali ocynkowanej "C"

RUSZT ODWODNIENIA HOME+ 
(A15)
Długość rusztu1000 mm,wykonany ze 
stali ocynkowanej. Ruszt o profi lu "C", 
jest zamykany systemem SAFE.

RUSZT ODWODNIENIA 
STANDARD (B125)
Długość rusztu 1000 mm,wykonany 
ze stali ocynkowanej, szczeliny 
20×30mm. Ruszt jest przymocowany 
do koryta przy pomocy czterech śrub.

RUSZT ODWODNIENIA PROFI 
(C250)
Długość rusztu 1000 mm,wykonany 
ze stali ocynkowanej, szczeliny 
20×20 mm. Ruszt jest przymocowany 
do koryta przy pomocy czterech śrub.

RUSZT ODWODNIENIA TOP 
(D400)
Długość rusztu 500 mm, wykonany 
z żeliwa. Ruszt jest przymocowany do 
koryta ośmioma śrubami.
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4  ZABEZPIECZENIE RUSZTU
W wykończeniu HOME+ to system 
bezpieczeństwa z wykorzystaniem 
innowacyjnych zamków plastikowych SAFE. 
Ruszty klasy STANDARD, TOP i PROFI są 
zabezpieczone śrubami.

7  CZĘŚĆ SYFONOWA 
W przypadku dolnego spustu bezpośrednio do 
ścieków można stosować syfon. 

6  ŁĄCZENIE MODUŁOWE
System pozwala na łatwą blokadę połączenia 
bez dodatkowych elementów ! Daje to nie 
tylko łatwy montaż, ale również oszczędności 
fi nansowe. Można zatem tworzyć zestawy "I", 
"L", "T" i "X", bez dodatkowych akcesoriów.

3   PODZIAŁ NA POŁOWY
Kanał może być podzielony na pół i połączony 
ze sobą za pomocą mechanizmu zamkowego. 
Nie ma odpadów. Przez łatwe podzielenie 
odpływu na 1/2 długości, osiąga się żądaną 
długość i kształt. Odcięta połowa może być 
wykorzystana.

2   KORPUS ODWODNIENIA
Korpus kanału posiada masywną konstrukcję 
i jest wykonany z polipropylenu, który 
jest odporny mechaniczne, chemiczne 
oraz termiczne. W przypadku pełnego 
zabetonowania sztywność jest porównywalna 
polimerobetonowymi odwodnieniami. Długość 
kanału wynosi 1000 mm, wymiar wewnętrzny 
100×100 mm.

10   OTWORY DO WŁOŻENIA 
PRĘTÓW BLOKUJĄCYCH 

Poprzez włożenie prętów blokujących 
w przygotowane otwory w dolnej części 
konstrukcji rynny osiągamy większą 
stabilność i nośność konstrukcji odpływowej. 
Zabetonowaniem prętów zabezpieczających 
(pręty zbrojeniowe) możemy zapobiec 
ewentualnej kradzieży.

8   POŁĄCZENIA BOCZNE 
Do dalszych przyłączy np. z drenażów lub 
rynien przygotowane są cztery otwory boczne, 
które mogą być łatwo wybite młotkiem, 
możemy w nich osadzić rury DN 50. Do czoła 
możemy podłączyć wlot DN 75.

9   ODPŁYW DOLNY 
Do łatwego podłączenia odpływu jest możliwe 
zastosowanie pionowego odpływu. Profi l 
odpływu po wykrawaniu przygotowanego 
otworu można łatwo podłączyć do rury 
kanalizacyjnej DN 110.

Łączenie w kształcie "L"

Połączenie "I" Dopływ DN 50

Dopływ DN 75

Łączenie w kształcie "X"

Łączenie w kształcie "T"

5  MECHANIZM BLOKUJĄCY
Każda część koryta ma na jednym końcu pióro 
i wpust na drugim. Włożeniem pióra do wpustu 
uzyskujemy sztywne połączenie. Tak połączone 
rynny same utrzymują linię prostą.
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Opakowanie – Paleta 60 szt
Rozmiar – Paleta 800×1200×1560 mm
Waga – Paleta 233,4 kg
EAN 8595580511395

NOWOŚĆ

60,00
PLN

Obszary zastosowania:
Do odwodnienia terenów sportowych, trawników, 
terenów zielonych, podjazdów przydomowych, 
terenów prywatnych, terenów dla pieszych 
i rowerzystów

Zalety:
 ¡ System modułowy
 ¡ Szybki montaż
 ¡ Niska waga
 ¡ Gwarancja 6 lat
 ¡ Odporne na mróz i promieniowanie UV
 ¡ Łatwe do czyszczenia

Ruszt
Rozmiar 138×998 mm,ze stali 
ocynkowanej, wykonane szczeliny 
wlotowe 20×80 mm

Korpus

wymiary wewnętrzne 100×100 mm, 
PP – polipropylen wypełniony talkiem – 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne i termiczne

Zabezpieczenie 
rusztu nie

Klasa obciążenia A15 

Normy CSN EN 1433 

Przyłącze dolne HT 110,boczne HT 50 

Wodoszczelny połączenia należy wypełnić 
uszczelnieniem poliuretanowym

AVZ101-R101
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm bez kołnierza z ocynkowanym rusztem profi l-T

HOME

6LA
T 

GWARANCJI

RUSZT 
MOSTKOWY "T"

BEZ-ŚRUBOWY 
MONTAŻ RUSZTU 
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Opakowanie – Paleta 60 szt
Rozmiar – Paleta 800×1200×1750
Waga – Paleta 243,56 kg
EAN 8595580511418

NOWOŚĆ

 60,00
PLN

Obszary zastosowania:
Podjazdy domowe, budynki biurowe, chodniki dla 
pieszych, place, boiska sportowe, tarasy, ogrody 
i  podobne obszary

Zalety:
 ¡ System modułowy
 ¡ Szybki montaż
 ¡ Niska waga
 ¡ Gwarancja 6 lat
 ¡ Odporne na mróz i promieniowanie UV
 ¡ Łatwe do czyszczenia
 ¡ Zabezpieczenie rusztu SAFE

Ruszt Rozmiar 133×998 mm, wykonane szczeliny 
wlotowe 20×80 mm, ze stali ocynkowanej

Korpus

wymiary wewnętrzne 100×100 mm, 
PP – polipropylen wypełniony talkiem – 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne i termiczne

Zabezpieczenie 
rusztu Tak – System SAFE

Klasa obciążenia A15 

Normy CSN EN 1433 

Przyłącze dolne HT 110,boczne HT 50 

Wodoszczelny połączenia należy wypełnić 
uszczelnieniem poliuretanowym

AVZ102-R102
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm, ze zintegrowaną ramką z tworzywa 
sztucznego oraz rusztem ocynkowanym profi l C

HOME +

6LA
T 

GWARANCJI

MOSTKOWY 
RUSZT "C"

SYSTEM 
BLOKOWANIA SAFE
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Obszary zastosowania:
Do odwodnienia powierzchni z okazjonalnym ruchem 
samochodów osobowych, chodników, deptaków 
i podobnych obszarów dla samochodów osobowych

Zalety:
 ¡ System modułowy
 ¡ Szybki montaż
 ¡ Niska waga
 ¡ Gwarancja 6 lat
 ¡ Odporne na mróz i promieniowanie UV
 ¡ Łatwe do czyszczenia
 ¡ Ruszt mocowany za pomocą śrub (4 szt/1 m)

Ruszt rozmiar 132×998 mm, ze stali ocynkowanej, 
oko 20×30 mm

Korpus

wymiary wewnętrzne 100×100 mm, 
PP – polipropylen wypełniony talkiem – 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne i termiczne

Zabezpieczenie 
rusztu Tak – ocynkowane śruby

Klasa obciążenia B125

Normy CSN EN 1433 

Przyłącze dolne HT 110,boczne HT 50 

Wodoszczelny połączenia należy wypełnić uszczelnieniem 
poliuretanowym

AVZ102-R103
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z ramą z tworzywa sztucznego i ocynkowanym rusztem 

Opakowanie – Paleta 60 szt
Rozmiar – Paleta 1800×1200×800 mm
Waga – Paleta 362 kg
EAN 8595580511418

NOWOŚĆ

195,00 
PLN

STANDARD

6LA
T 

GWARANCJI

KRATA MOCOWANIE 
ŚRUBOWE
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Opakowanie – Paleta 60 szt
Rozmiar – Paleta 1800×1200×800 mm
Waga – Paleta 548 kg
EAN 8595580511456

NOWOŚĆ

275,00
PLN

Obszary zastosowania:
Do odwodnienia parkingów dla samochodów 
osobowych, stref dla pieszych, dróg i pasów 
bocznych oraz przyległych chodników.

Zalety:
 ¡  System modułowy
 ¡ Szybki montaż
 ¡ Niska waga
 ¡ Gwarancja 6 lat
 ¡ Odporne na mróz i promieniowanie UV
 ¡ Łatwe do czyszczenia
 ¡ Ruszt mocowany za pomocą śrub (4 szt /1 m)
 ¡ Rama wykonana ze stali ocynkowanej

Ruszt wymiar 132×998 mm, ze stali ocynkowanej

Korpus

wymiary wewnętrzne 100×100 mm, 
PP – polipropylen wypełniony talkiem – 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne i termiczne

Zabezpieczenie 
rusztu tak – śruby

Klasa obciążenia C250

Normy CSN EN 1433 

Przyłącze dolne HT 110,boczne HT 50 

Wodoszczelny połączenia należy wypełnić 
uszczelnieniem poliuretanowym

PROFI

6LA
T 

GWARANCJI

KRATA MOCOWANIE 
ŚRUBOWE

RAMA OCYNKOWANA

AVZ103-R104
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z ocynkowaną ramą i ocynkowanym rusztem
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Obszary zastosowania:
Do odwodnienia parkingów i tym podobnych 
obszary, drogi dróżki i inne

Zalety:
 ¡  System modułowy
 ¡ Szybki montaż
 ¡ Gwarancja 6 lat
 ¡ Odporne na mróz i promieniowanie UV
 ¡ Łatwe do czyszczenia
 ¡ Ruszt mocowany za pomocą śrub 
 ¡ Rama wykonana ze stali ocynkowanej

Ruszt
wymiar 132×497 mm, wykonane z żeliwa 
sferoidalnego, szczelina wlotowa 
20×80 mm

Korpus

wymiary wewnętrzne 100×100 mm, 
PP – polipropylen wypełniony talkiem – 
odporny na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne i termiczne

Zabezpieczenie 
rusztu tak – śruby

Klasa obciążenia D400

Normy CSN EN 1433 

Przyłącze dolne HT 110, boczne HT 50 

Wodoszczelny połączenia należy wypełnić uszczelnieniem 
poliuretanowym

AVZ103-R201
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm ocynkowana rama i ruszt żeliwny

Opakowanie – Paleta 60 szt
Rozmiar – Paleta 920×1200×800 mm
Waga – Paleta 434 kg
EAN 8595580511456

NOWOŚĆ

262,00
PLN

TOP

6LA
T 

GWARANCJI

RUSZT MOSTKOWY MOCOWANIE 
ŚRUBOWE

RAMA 
OCYNKOWANA
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AVZ-P002
Zamek odpływu AVZ100-R102

AVZ-P007
Syfon do odpływów zewnętrznych

AVZ-P008
Hak do usuwania rusztu

AVZ-P001
Gniazdo do podłączenia odpływu 
DN 110 

AVZ-P003
Adapter podłączenia bocznego 
wlotu DN 50

AVZ-P009
Zaślepka końcowa odwodnienia

AVZ-P004
Zaślepka czołowa odwodnienia 
z  wlotem DN 75

AKCESORIA DO ODWODNIEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Opakowanie – karton 50 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 5,48 kg
EAN 8595580511470

Opakowanie – woreczek 1 szt
Rozmiar – woreczek 150×85×85 mm
Waga – woreczek 0,082 kg
EAN 8595580511661

Opakowanie – woreczek 1 szt
Rozmiar – woreczek  25×30×125 mm
Waga – woreczek 0,013 kg
EAN 8595580511494

Opakowanie – woreczek 1 szt
Rozmiar– woreczek 115×70×5 mm
Waga – woreczek 0,026 kg
EAN 8595580540500

Opakowanie – karton 50 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 3,17 kg
EAN 8595580511517

Opakowanie – karton 100 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 7,08 kg
EAN 8595580540531

Opakowanie – karton 50 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 3,45 kg
EAN 8595580511555

40,00
PLN

35,00
PLN

21,00
PLN

6,00
PLN

6,00
PLN

11,00
PLN

11,00
PLN
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SYFONY PODTYNKOWE UNIWERSALNE

wysoki 
przepływ

otwór do 
czyszczenia

zaczep instalacyjny

zaczepy na kołki 
rozporowe

podłączenie do PCV
 Ø40 i Ø50

dolne/ boczne 
podłączenie

Materiał: polipropylen
 ¡ Większa odporność na czynniki chemiczne i wysokie 

temperatury
 ¡ Wewnętrzna powierzchnia syfonu bardziej odporna na 

osiadanie osadu
 ¡ Większa odporność mechaniczna

Szeroki zakres zastosowań:
 ¡ syfony pisuarowe
 ¡ syfony umywalkowe
 ¡ syfony zlewozmywakowe

MAŁOGABARYTOWY SYFON 
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A45B
Syfon podtynkowy pisuarowy, umywalkowy lub 
zlewozmywakowy poziomy

A45C
Syfon podtynkowy pisuarowy, umywalkowy lub 
zlewozmywakowy pionowy

Opakowanie – karton 25 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 4, 83 kg
EAN 8594045937596

Opakowanie – karton 25 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 4, 91 kg
EAN 8594045937602

NOWOŚĆ

40,00
PLN

NOWOŚĆ

40,00
PLN
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A873
Syfon podtynkowy umywalkowy lub zlewozmywakowy 
małogabarytowy

A438
Kolano DN32 5/4 "nakrętka, metal

Opakowanie – karton 10 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 5,86 kg
EAN 8595580512460

Opakowanie – karton  15 szt
Rozmiar – karton 590×390×240 mm 
Waga – karton 6,42 kg
EAN  8595580511371

NOWOŚĆ

62,00
PLN

NOWOŚĆ

92,00
PLN



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

 ¡ Softclose – powolne zamykanie 
pokrywy i siedzenia zapewnia hamulec 
hydrauliczny

 ¡ wkładka dziecięca 
z magnetycznym 
mocowaniem do pokrywy

 ¡ rozstaw zawiasów łatwo 
dopasowuje się do każdego 
typu miski

 ¡ czyszczenie i konserwację 
znacznie ułatwia 
Duroplast, z którego 
wykonana jest deska 
oraz system CLICK, dzięki 
któremu deskę można 
łatwo zdjąć z miski

NOWA DESKA SEDESOWA SOFTCLOSE ALCAPLAST

Softclose zawiasy do A604

CLICK

nowy model zawiasów z większą 
możliwością zastosowania

nowe śruby szybkiego mocowania –
nie trzeba przekręcać całego gwintu

nowe magnetyczne 
mocowanie również 
w deskach z duroplastu



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

Opakowanie – karton 5 szt
Rozmiar – karton 380×460×270 mm
Waga – karton 14,0 kg
EAN 8595580539665

A64 A604

A604
Deska sedesowa Softclose – wolnoopadająca

NOWOŚĆ

112,00
PLN

Zalety A604:
 ¡ większa kompatybilność
 ¡ przeciwbakteryjna powłoka
 ¡ metalowe zawiasy
 ¡ solidna konstrukcja
 ¡ śruby szybkiego mocowania

P098
Zawiasy do A604



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

DESKI SEDESOWE COLOR

A601 BAHAMA
Deska sedesowa Duroplast Bahama

Opakowanie – karton 5 szt
Rozmiar – karton 380×460×270 mm
Waga – karton 13,0 kg
EAN 8595580540524

NOWOŚĆ

110,00
PLN

A601 PERGAMON
Deska sedesowa Duroplast Pergamon

Opakowanie – karton 5 szt
Rozmiar – karton 380×460×270 mm
Waga – karton 13,0 kg
EAN 8595580540425

NOWOŚĆ

110,00
PLN

P096
Zawiasy do A601

P096
Zawiasy do A601



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

A601 PISTACHIO
Deska sedesowa Duroplast Pistachio

Opakowanie – karton 5 szt
Rozmiar – karton 380×460×270 mm
Waga – karton 13,0 kg
EAN 8595580540432

NOWOŚĆ

130,00
PLN

P096
Zawiasy do A601



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

ZAWIASY DO DESEK SEDESOWYCH

Opakowanie – woreczek 1 para
Rozmiar – woreczek –
Waga – woreczek 0,14 kg
EAN 8595580537838

P097
Zawiasy do A602 i A603

42,00
PLN

Opakowanie – woreczek 1 para
Rozmiar – woreczek –
Waga – woreczek 0,13 kg
EAN 8595580537807

P096
Zawiasy do A601

22,00
PLN



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

P098
Zawiasy do A604

Opakowanie – woreczek 1 para
Rozmiar – woreczek – 
Waga – woreczek 0,3 kg
EAN 8595580537845

NOWOŚĆ

50,00
PLN



Wszystkie ceny netto, bez podatku VAT.
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NOWOŚĆ

NOWY SYFON

Opakowanie – karton 25 szt
Rozmiar – karton 595×395×435 mm 
Waga – karton 13,3 kg
EAN 8594045930467

NOWOŚĆ

Cena 
pozostaje 
bez zmian

ABS PP

Zalety:
 ¡ Zwiększony profi l przepływu
 ¡ Zastosowano polipropylen zamiast ABS:

 ¡ Większa odporność na czynniki 
chemiczne i wysokie temperatury

 ¡ Wewnętrzna powierzchnia syfonu 
bardziej odporna na osiadanie osadu

 ¡ Większa odporność mechaniczna

A503KM
Syfon brodzikowy click/clack
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INFO

CENNIK NOWOŚCI
AVZ101-R101 8595580511395 Odwodnienie zewnętrzne 100 mm bez 

kołnierza z ocynkowanym rusztem profi l-T 60,00 PLN

AVZ102-R102 8595580511418
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm, ze 
zintegrowaną ramką z tworzywa sztucznego 
oraz rusztem ocynkowanym profi l C

60,00 PLN

AVZ102-R103 8595580511418
Odwodnienie zewnętrzne 100 mm z ramą 
z tworzywa sztucznego i ocynkowanym 
rusztem 

195,00 PLN

AVZ103-R104 8595580511456 Odwodnienie zewnętrzne 100 mm 
z ocynkowaną ramą i ocynkowanym rusztem 275,00 PLN

AVZ103-R201 8595580511456 Odwodnienie zewnętrzne 100 mm 
z ocynkowaną ramą i rusztem żeliwnym 262,00 PLN

A45B 8594045937596 Syfon podtynkowy pisuarowy, umywalkowy 
lub zlewozmywakowy poziomy 40,00 PLN

A45C 8594045937602 Syfon podtynkowy pisuarowy, umywalkowy 
lub zlewozmywakowy pionowy 40,00 PLN

A873 8595580512460 Syfon podtynkowy umywalkowy lub 
zlewozmywakowy małogabarytowy 62,00 PLN

A438 8595580511371 Kolano DN32 5/4 "nakrętka, metal 92,00 PLN

A604 8595580539665 Deska sedesowa Softclose – wolnoopadająca 112,00 PLN

A601 BAHAMA 8595580540524 Deska sedesowa Duroplast Bahama 110,00 PLN

A601 PERGAMON 8595580540425 Deska sedesowa Duroplast Pergamon 110,00 PLN

A601 PISTACHIO 8595580540432 Deska sedesowa Duroplast Pistacja 130,00 PLN

P096 8595580537807 Zawiasy do A601 22,00 PLN

P097 8595580537838 Zawiasy do A602 i A603 42,00 PLN

P098 8595580537845 Zawiasy do A604 50,00 PLN



Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy 
przy projektowaniu, instalacji oraz wycenie naszych 
produktów.  

Produkt Czeski
ISO 9001:2008 

Wydanie 1/2015 PL, © Alca plast, s. r. o. 
Zmiany rozmiarów i wyglądu zastrzeżone.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 
NV 616/2006 z późniejszymi zmianami 
2011/95/EC, włącznie z poprawkami 

ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 044
tel.: +420 519 821 041 
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

POLSKA

Alca plast PL Sp.z o.o.
Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała
tel.: ++48 333 300 023
kom: +48 667 502 122
fax: ++48 338 299 002
e-mail: alcaplast@alcaplast.pl
www.alcaplast.pl
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