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NOUTĂȚI
Rigole pentru exterior
Sifon încastrat universal
Capac de WC softclose nou
Capace de WC colorate

IMBUNĂTĂȚIRE
Sifon cu sistem de reţinere a mirosurilor 



Toate prețurile sunt fără TVA.
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RIGOLE EXTERIOARE
ALCAPLAST aduce o gamă modernă și inovatoare de produse pentru drenarea zonelor exterioare. 
Pentru a construi trotuare, drumuri, zone de parcare și terase aproape de casele de locuit aveți nevoie 
de sisteme de drenaj, care sunt ușor de instalat. Datorită sistemului modular ALCAPLAST rigolele 
exterioare pot fi  ușor modifi cate prin conectarea directă și laterală până la scurgerea în canalizare. 
Rigolele exterioare ALCAPLAST sunt rezistente la șocuri mecanice, îngheț și chimicale.

MECANISM DE 
BLOCARE

SISTEM 
MODULAR

ASAMBLARE 
RAPIDĂ

MATERIAL 
INOVATOR
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SISTEM MODULAR
Sistemul modular permite creerea unui sistem de 
scurgere cu conexiuni accesibile atât frontale cât și 
laterale (conexiune în forme "I", "L", "T" și "X"). Una 
dintre cele mai mari avantaje este posibilitatea 
racordării atât din laterală cât și prin partea inferioară 
a sistemului. Conexiunile între rigole se fac rapid 
datorită sistemului de fi xare simplu, care face 
instalarea ușoara pentru toată lumea. Sistemul 
modular este un mod modern și inovator de 
instalare.

6 ANI GARANȚIE
Materiale folosite, procedurile tehnologice, testarea 
periodică prin teste de balast și controlul calității 
producției în cadrul sistemului ISO 9001: 2008 
asigură o garanție de șase ani. Benefi ciarii unui 
sistem de scurgere ALCAPLAST pot fi  siguri asupra 
calității și a utilității care se va păstra în timp.

ASAMBLARE RAPIDĂ
Materialul folosit la rigolele exterioare ALCAPLAST 
este polipropilena. Toate punctele de îmbinare/cuplare 
sunt controlate din procesul de turnare pentru a putea 
fi  detașate ușor. Pentru o conexiune fi abilă a canalului 
de scurgere la canalizare, puteți folosi kit-ul nostru de 
accesorii. Stabilitatea și rigiditatea în sol poate fi  mărită 
prin introducerea unor tije de oțel în părțile inferioare ale 
rigolei. Utilizarea rigolelor exterioare ALCAPLAST reduce 
semnifi cativ timpul de instalare, expertiza și costurile.

MATERIAL INOVATOR
Construcția, în comparație cu cea de beton-polimer 
(soluția alternativă) este vizibil mai ușoară și după 
instalarea în beton, sistemele de scurgere pentru exterior 
ALCAPLAST, sunt la fel de rigide. Greutatea mică reduce 
costurile transportului și crește efi ciența. Manipularea 
pe șantier nu este solicitantă fi zic și poate fi  făcută și 
fără utilizarea utilajelor. În polipropilenă se adaugă talc 
– pentru a întări materialului fără al face rigid și astfel 
permite găurirea în timpul construcției. 

RIGOLE EXTERIOARE

DEFINIȚIA CLASELOR DE ÎNCĂRCARE SPECIFICATE CONFORM CSN EN 1433
Clasa A15 
(15 kN / 3372 lbs.)

Zone rezidențiale utilizate de pietoni și bicicliști. Alte 
zone similare, de exemplu parcuri. HOME, HOME+

Clasa B125 
(125 kN / 28100 lbs.)

Trotuare, zone pietonale și zone similare. Locuri de 
parcare exclusiv pentru autoturisme. STANDARD

Clasa C250 
(250 kN / 56.200 lbs.)

Variante mai putin circulate de drum public si 
trotuare adiacente. Zonă pietonală, parcări pentru 
autoturisme.

PROFI

Clasa D400 
(400 kN / 40.700 kg)

Drumuri și autostrăzi. Parcări și zonele folosite în 
mod similar. TOP
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COMPARATIV RIGOLE DE EXTERIOR ALCAPLAST ȘI 
RIGOLE POLIMER BETON 

Rigole de exterior ALCAPLAST Rigole de exterior din polimer 
beton

Preț preț mai mic, raport excelent între 
preț/performanță preț mai mare

Conectivitate, modularitate

conexiuni – laterale, verticale sau 
prelungiri

imposibilitatea conexiunilor 
suplimentare

Nervuri de ancorare în beton
suprafață aproape netedă – 
aderența defi citară cu materialul 
de substrat

mecanism de blocare pentru 
îmbinare ușoară

conexiune complicată a de 
diferitelor componente

montaj rapid da nu

Greutate manevrare, transport și montaj 
simplu

costul ridicat de transport, 
manipulare difi cilă din cauza 
greutății

Material

PP – polipropilenă umplută
cu talc = tare, nu casant tare dar casant

ușor de tăiat în două părți, 
posibilitate de găurire imposibil de găurit, scurtare difi cilă 

material neted, non-absorbant, 
ușor de curățat material parțial absorbant

rezistent la substanțe chimice rezistență chimică limitată

Ecologic material reciclabil și ecologic materii prime neregenerabile

Durata de viață durata de viață nelimitată uzura mecanică în timp

Aplicație drenaj a zonelor pietonale cu trafi c 
de autoturisme și camioane

drenaj a zonelor pietonale cu trafi c 
de autoturisme și camioane
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1  GRĂTARE
Puteți alege din trei modele de 
grătare. Grătarele din clasele 
HOME, HOME+, STANDARD și 
PROFI în lungime de 1000 mm 
sunt realizate din oțel galvanizat. 
Grătarul TOP are lungimea de 
500 mm și este realizat din fontă.

Grătarul cu profi l "T" este din oțel 
galvanizat.

GRĂTAR "HOME" (A15)
Lungimea grătarului este de 
1000 mm și este realizat din oțel 
galvanizat. Grătar cu profi l "T".

Grătarul cu profi l „C“ este din oțel 
galvanizat.

GRĂTAR "HOME+" (A15)
Lungimea grătarului este de 
1000 mm și este realizat din oțel 
galvanizat. Grătarul cu profi l "C" 
este blocabil cu sistem de 
siguranță.ț

GRĂTAR "STANDARD" (B125)
Lungimea grătarului este de 
1000 mm și este fabricat din oțel 
galvanizat. Perforații 20×30 mm. 
Grătarul este fi xat de corpul 
canalului de scurgere cu patru 
șuruburi.

GRĂTAR "PROFI" (C250)
Lungimea grătarului este de 
1000 mm și este fabricat din oțel 
galvanizat. Perforații 20×20 mm. 
Grătarul este fi xat de corpul 
canalului de scurgere cu patru 
șuruburi.

GRĂTAR "TOP" (D400)
Lungimea grătarului este de 
500 mm și este realizat din fontă. 
Grătarul este fi xat de corpul 
canalului de scurgere cu patru 
șuruburi.



INFO 1/2015

NOU

4  FIXAREA GRĂTARULUI
HOME+ folosește un sistem inovativ de 
blocare numit SAFE. La clasele de rigole 
STANDARD, PROFI și TOP grătarele sunt 
fi xate cu șuruburi.

7  SIFON ÎMPOTRIVA 
MIROSURILOR
În cazul utilizării sistemului de evacuare 
direct (orifi ciile din partea de jos) se poate 
folosi sifonul împotriva mirosului. 

6  CUPLARE MODULARE
Sistemul de blocare permite conectarea 
ușoară fără elemente suplimentare! 
Asta înseamnă instalare ușoară, dar, de 
asemenea, economie de costuri. Toate 
formele disponibile de cuplare "I", "L", 
"T" și "X" se montează fără accesorii 
suplimentare.

3  TĂIEREA ÎN JUMĂTATE
Rigola poate fi  tăiată în jumătate și apoi 
este ușor de conectat la alte păți folosind 
mecanismul de blocare. Fără pierderi. 
Prin simpla tăiere a rigolei în jumătate 
se obține lungimea și forma dorită . 
Jumătatea care a fost tăiată poate fi  
conectată.

2  CORPUL RIGOLEI
Construcția canalului de scurgere este 
masivă și este fabricată din polipropilenă, 
rezistentă la șocuri mecanice, chimice 
și deteriorare termică. În cazul turnări 
betonului în toate nervurile rigiditatea 
este comparabilă cu cea a rigolelor din 
beton polimer. Lungimea rigolei este 
de 1000 mm, iar dimensiunile interioare 
100×100 mm.

10  GĂURI PENTRU INTRODUCEREA 
TIJELOR DE BLOCARE. 
Prin introducerea unor bare în găurile 
pregătite în marginea de jos a structurii 
canalului se obține stabilitate și rezistență 
crescute . Prin betonare barele de blocare 
pot preveni un posibil furt.

8  RACORDURI LATERALE 

Posibilitate de racordare laterală prin patru 
deschideri special pregătite din turnare 
care pot fi  ușor perforate cu ciocanul și 
racordate apoi cu conductă DN 50. Racord 
frontală pentru DN 75

9  RACORD VERTICAL. 
Pentru conectare ușoară la canalizare 
poate fi  folosită o îmbinare verticală. 
Canalul de scurgere poate fi  ușor conectat 
la conducta de canalizare DN 110, după 
perforarea orifi ciului special pregătit.

Conexiune în formă de „L“

Conexiune în formă de „I“ 
Racord DN 50

Racord DN 75

Conexiune în formă de „X“

Conexiunea în formă „T“

5  MECANISM DE BLOCARE
Fiecare rigolă are un capăt „tată“ și unul 
„mamă“ (aceeași ca principiul de la priza 
electrică). După îmbinare se obține 
o conexiune solidă. Rigolele îmbinate în 
acest mod păstrează planeitatea.
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Ambalaj – palet 60 buc
Dimensiune – palet 800×1200×1560 mm
Greutate – palet 233,4 kg
EAN 8595580511395

NOU
48,16 lei

Domenii de utilizare:
Pentru evacuarea apei din terenuri de sport, peluze, 
zone verzi, drumurile de acces casă, terenuri private, 
zone pentru pietoni și bicicliști

Avantaje:
 ¡ sistem modular
 ¡ asamblare rapidă
 ¡ greutate redusă
 ¡ garanție 6 ani
 ¡ rezistență la îngheț și UV 
 ¡ ușor de curățat

Grătar dimensiune 138×998 mm, realizate din 
oțel galvanizat, perforații 20×80 mm

Corp

Dimensiuni interioare 100×100 mm, de 
la PP – polipropilena umplute cu talc – 
rezistență la șocuri mecanice, chimice 
sau termice

Fixarea 
grătarului nu

Capacitate de 
încărcare A15 

Standard ČSN EN 1433 

Racordare HT 110 de jos, HT 50 lateral

Etanșeitate Conexiunile pot fi  sigilate cu un compus 
poliuretan

AVZ101-R101
Rigolă exterioară de 100 mm, fără ramă cu grătar 
galvanizat în formă de T

HOME

GRĂTARUL DE TIP „T“ MONTARE FĂRĂ 
ȘURUBURI

6A
NI G

ARANŢIE
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Ambalaj – palet 60 buc
Dimensiune – palet 800×1200×1750 mm
Greutate – palet 243,56 kg
EAN 8595580511418

NOU
47,04 lei

Domenii de utilizare:
Ieșire din curte/garaj, clădiri de birouri, trotuare, 
zone pietonale, piețe, terenuri de sport, terase, 
grădini și zone similare

Avantaje:
 ¡ sistem modular
 ¡ asamblare rapidă
 ¡ greutate redusă
 ¡ 6 ani garanție
 ¡ rezistență la îngheț și UV 
 ¡ ușor de curățat
 ¡ grătar cu sistem de închidere SAFE

Grătar dimensiune 133×998 mm, realizate din 
oțel galvanizat, perforații 20×80 mm

Corp

dimensiuni interioare 100×100 mm, de 
la PP – polipropilena umplute cu talc – 
rezistență la șocuri mecanice, chimice 
sau termice

Fixarea 
grătarului Da – Grătar cu sistem de blocare SAFE

Capacitate de 
încărcare A15 

Standard ČSN EN 1433 

Racordare HT 110 de jos, HT 50 lateral

Etanșeitate conexiunile pot fi  sigilate cu un compus 
poliuretan

AVZ102-R102
Rigolă de exterior de 100 mm, cu rama din plastic 
integrată și grătar profi l C galvanizat 

HOME+

GRĂTAR DE TIP "C" GRĂTAR CU SISTEM 
DE ÎNCHIDERE SAFE

6A
NI G

ARANŢIE
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Domenii de utilizare:
Zone de drenaj cu trafi c de autoturisme ocazional, 
trotuare, zone pietonale și zone similare pentru 
autoturisme

Avantaje:
 ¡ sistem modular
 ¡ asamblare rapidă
 ¡ greutate redusă
 ¡ 6 ani garanție
 ¡ rezistență la îngheț și UV 
 ¡ ușor de curățat
 ¡ grătarul se fi xează cu șuruburi (4 buc/1 m)

Grătar dimensiune 132×998 mm, realizate din 
oțel galvanizat, perforații 20×30 mm

Corp

Dimensiuni interioare 100×100 mm, de 
la PP – polipropilenă umplută cu talc – 
rezistență la șocuri mecanice, chimice 
sau termice

Fixarea 
grătarului șuruburi galvanizate 

Capacitate de 
încărcare B125

Standard ČSN EN 1433 

Racordare HT 110 de jos, HT 50 lateral

Etanșeitate Conexiunile pot fi  sigilate cu un compus 
poliuretan

AVZ102-R103
Rigolă de exterior de 100 mm, cu rama din plastic 
integrată și grătar galvanizat

Ambalaj – palet 60 buc
Dimensiune – palet 1800×1200×800 mm
Greutate – palet 362 kg
EAN 8595580511418

NOU

156,80 
lei

STANDARD

GRĂTAR FIXARE CU ȘURUB

6A
NI G

ARANŢIE
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Ambalaj – palet 60 buc
Dimensiune – palet 1800×1200×800 mm
Greutate – palet 548 kg
EAN 8595580511456

NOU

224,00 
lei

Domenii de utilizare:
Scurgeri pentru parcări comerciale de autoturisme, 
zone pietonale și trotuare adiacente

Avantaje:
 ¡ sistem modular
 ¡ asamblare rapidă
 ¡ greutate redusă
 ¡ 6 ani garanție
 ¡ rezistență la îngheț și UV 
 ¡ ușor de curățat
 ¡ grătarul se fi xează cu șuruburi (4 buc/1 m)
 ¡ cadru din oțel galvanizat

GRĂTAR dimensiune 132×998 mm, realizat din 
oțel galvanizat

Corp

dimensiuni interioare 100×100 mm, de 
la PP – polipropilena umplută cu talc – 
rezistență la solicitări termice, chimice și 
mecanice, 

Fixarea 
grătarului da – șuruburi

Capacitate de 
încărcare C250

Standard ČSN EN 1433 

Racordare HT 110 de jos, HT 50 lateral

Etanșeitate conexiunile pot fi  sigilate cu un compus 
poliuretan

AVZ103-R104
Rigolă exterior de 100 mm cadru și grătar galvanizat

PROFI

GRĂTAR FIXARE CU ȘURUB CADRU GALVANIZAT

6A
NI G

ARANŢIE
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Domenii de utilizare:
Scurgeri pentru parcări și zone cu aceleași utilizate, 
drumuri adiacente și alte drumuri

Avantaje:
 ¡ sistem modular
 ¡ asamblare rapidă
 ¡ maranție 6 ani
 ¡ rezistență la îngheț și UV 
 ¡ ușor de curățat
 ¡ grătarul se fi xează cu șuruburi (4 buc/1 m)
 ¡ cadru din oțel galvanizat

Grătar dimensiune 132×497 mm, realizate din 
fontă ductilă, slot de intrare 20×80 mm

Corp

dimensiuni interioare 100×100 mm, de 
la PP – polipropilena umplută cu talc – 
rezistență la solicitări termice, chimice și 
mecanice 

Fixarea 
grătarului da – șuruburi

Capacitate de 
încărcare D400

Standard ČSN EN 1433 

Racordare HT 110 de jos, HT 50 lateral

Etanșeitate conexiunile pot fi  sigilate cu un compus 
poliuretan

AVZ103-R201
Rigolă de exterior de 100 mm, cu ramă galvanizată și 
grătar de fontă

Ambalaj – palet 60 buc
Dimensiune – palet 920×1200×800 mm
Greutate – palet 434 kg
EAN 8595580511456

NOU

212,80 
lei

TOP

GRĂTAR TIP T FIXARE CU ȘURUB CADRU GALVANIZAT

6A
NI G

ARANŢIE
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AVZ-P002 
Blocator scurgere AVZ100-R102

AVZ-P007
Sifon pentru reținerea mirosurilor

AVZ-P008
Cârlig pentru îndepărtarea grătarului

AVZ-P001
Racord pentru conectare la scurgere 
DN110

AVZ-P003
Adaptor pentru conectarea laterală 
DN 50

AVZ-P009
Capacul blocare

AVZ-P004
Capac frontal cu racord DN 75

ACCESORII PENTRU RIGOLE DE EXTERIOR

Ambalaj – exterior cutie 50 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 5,48 kg
EAN 8595580511470

Ambalaj – pungă 1 buc
Dimensiune – pungă 150×85×85 mm
Greutate – pungă 0,082 kg
EAN 8595580511661

Ambalaj – pungă 1 buc
Dimensiune – pungă  25×30×125 mm
Greutate – pungă 0,013 kg
EAN 8595580511494

Ambalaj – pungă 1 buc
Dimensiune – pungă 115×70×5 mm
Greutate – pungă 0,026 kg
EAN 8595580540500

Ambalaj – exterior cutie 50 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 3,17 kg
EAN 8595580511517

Ambalaj – exterior cutie 100 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 7,08 kg
EAN 8595580540531

Ambalaj – exterior cutie 50 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 3,45 kg
EAN 8595580511555

32,48 lei

28,00 lei16,80 lei

5,04 lei

4,48 lei

8,96 lei

8,96 lei
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SIFON ÎNCASTRAT UNIVERSAL

debit ridicat

orificiu 
pentru 
curățare

opritor instalare

sistem de fixare 
în perete

conectare directă 
la țevi HT Ø40 mm 
și Ø50 mm

racordare 
laterală sau 
verticală

Material Polipropilenă
 ¡ rezistență crescută la soluții chimice și la temperaturi 

ridicate
 ¡ forma parții inferioară a sifonului previne depunerile
 ¡ rezistență mecanică sporită

Gama larga de utilizare:
 ¡ sifon pisoare
 ¡ sifon lavoare
 ¡ sifon chiuvete

ECONOMIE DE 
SPAȚIU 
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A45B
Sifon încastrat orizontal pentru pisoar, lavoar 
sau chiuvetă

A45C
Sifon încastrat vertical pentru pisoar, lavoar sau 
chiuvetă

Ambalaj – exterior cutie 25 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 4, 83 kg
EAN 8594045937596

Ambalaj – exterior cutie 25 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 4, 91 kg
EAN 8594045937602

IMBUNĂTĂȚIRE
32,50 lei

IMBUNĂTĂȚIRE
32,50 lei



Toate prețurile sunt fără TVA.

INFO 1/2015

IMBUNĂTĂȚIRE

A873
Sistem îngropat ergonomic pentru lavoar și chiuvetă

A438
Cot DN32 5/4 "piuliță, metal

Ambalaj – exterior cutie 10 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 5,86 kg
EAN 8595580512460

Ambalaj – exterior cutie  15 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 6,42 kg
EAN  8595580511371

IMBUNĂTĂȚIRE
49,55 lei

NOU
73,92 lei
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 ¡ Softclose – închidere lentă 
a scaunului și capacului oferite 
de o frână hidraulică

 ¡ Colacul pentru copii se 
atașează magnetic de 
capac

 ¡ Datorită prinderii reglabile se 
potrivește oricărui vas de WC

 ¡ Curățarea și întreținerea 
materialului duroplast 
este mult mai simplă. 
Datorită sistemului CLICK, 
acest scaun poate fi  ușor 
detașat de vas.

NOU CAPACE DE TOALETĂ SOFTCLOSE ALCAPLAST

Set fi xare Softclose 
pentru A604 CLICK

un nou sistem de balamale cu o 
gamă mai largă de compatibilitate

noi șuruburi cu fixare rapidă – nu este nevoie de 
înșurubare pe tot filetul

noi accesorii magnetice 
și la modelul duroplast
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Ambalare – cutie exterior 5 buc
Mărime – exterior cutie 380×460×270 mm
Greutate – exterior cutie 14,0 kg
EAN 8595580539665

A64 A604

A604 
capac WC Softclose – sistem de închidere lentă

NOU
90,59 lei

Avantaje A604:
 ¡ compatibilitate ridicată
 ¡ antibacterian 
 ¡ sistem de fi xare complet metalic
 ¡ construcție mai robustă
 ¡ șuruburi cu desfi letare rapidă

P098
Set fi xare pentru 
A604
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CAPACE DE WC COLORATE

A601 BAHAMA
Capac de WC duroplast Bahama

Ambalaj – exterior cutie 5 buc
Mărime – exterior cutie 380×460×270 mm
Greutate – exterior cutie 13,0 kg
EAN 8595580540524

NOU
87,36 lei

A601 PERGAMON
Capac de WC duroplast Pergamon

Ambalaj – exterior cutie 5 buc
Mărime – exterior cutie 380×460×270 mm
Greutate – exterior cutie 13,0 kg
EAN 8595580540425

NOU
87,36 lei

P096
Set fi xare pentru 
A601

P096
Set fi xare pentru 
A601
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A601 PISTACHIO
Capac de WC duroplast Pistachio

Ambalaj – exterior cutie 5 buc
Mărime – exterior cutie 380×460×270 mm
Greutate – exterior cutie 13,0 kg
EAN 8595580540432

NOU

103,54 
lei

P096
Set fi xare pentru 
A601
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Set de fi xare pentru capace WC

Ambalaj – pungă 1 set
Dimensiune – pungă ––
Greutate – pungă 0,14 kg
EAN 8595580537838

P097
Set de fi xare pentru A602 și A603

34,30 lei

Ambalaj – pungă 1 set
Dimensiune – pungă ––
Greutate – pungă 0,13 kg
EAN 8595580537807

P096
Set fi xare pentru A601

17,80 lei
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P098
Set de fi xare pentru A604

Ambalaj – pungă 1 set
Dimensiune – pungă –– 
Greutate – pungă 0,3 kg
EAN 8595580537845

NOU
40,12 lei
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SIFON DE MIROS NOU

Ambalare – cutie exterior 25 buc
Mărime – exterior cutie 595×395×435 mm
Greutate – exterior cutie 13,3 kg
EAN 8594045930467

IMBUNĂTĂȚIRE

aceeași 
preț

ABS PP

Avantaje:
 ¡ Debit ridicat
 ¡ Fabricat din polipropilenă (PP) în loc de 

ABS:
 ¡ Rezistență crescută la soluții chimice 

și la temperaturi ridicate
 ¡ Forma parții inferioară a sifonului 

previne depunerile
 ¡ Rezistență mecanică sporită

A503KM
Legătură de cadă click/clack 
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LISTĂ DE PREȚURI 
AVZ101-R101 8595580511395 Rigolă de exterior de 100 mm fără cadru cu 

profi l T și grătar galvanizat 48,16 lei

AVZ102-R102 8595580511418 Rigolă de exterior de 100 mm, cu rama din 
plastic integrată cu grătar galvanizat tip C 47,04 lei

AVZ102-R103 8595580511418 Rigolă de exterior de 100 mm, cu rama din 
plastic integrată grătar galvanizat 156,80 lei

AVZ103-R104 8595580511456 Rigolă de exterior de 100 mm cadru 
galvanizat și grătar galvanizat 224,00 lei

AVZ103-R201 8595580511456 Rigolă de exterior de 100 mm, cu ramă 
galvanizată si grătar turnat de fier 212,80 lei

A45B 8594045937596 Sifon încastrat orizontal pentru pisoar, lavoar 
sau chiuvetă 32,50 lei

A45C 8594045937602 Sifon încastrat vertical pentru pisoar, lavoar 
sau chiuvetă 32,50 lei

A873 8595580512460 Sifon încastrat pentru lavoar și chiuvetă cu 
formă ergonomică 49,55 lei

A438 8595580511371 Sifon lavoar DN32 5/4 "piuliță, metal 73,92 lei

A604 8595580539665 Capac WC Softclose - închidere lentă 90,59 lei

A601 BAHAMA 8595580540524 Capac WC Duroplast Bahama 87,36 lei

A601 PERGAMON 8595580540425 Capac de WC duroplast Pergamon 87,36 lei

A601 PISTACHIO 8595580540432 Capac de WC duroplast Pistachio 103,54 lei

P096 8595580537807 Set fixare pentru A601 17,80 lei

P097 8595580537838 Set fixare pentru A602 și A603 34,30 lei

P098 8595580537845 Set fixare pentru A604 40,12 lei

Toate prețurile sunt fără TVA.



Echipa noastră de specialişti este întotdeauna la 
dispoziție pentru a vă ajuta la instalare, proiectare 
și pentru a vă oferi cotații de preț pentru produse!

Produse în Republica CehăISO 9001:2008

Ediția 1/2014Ne rezervăm modifi cări în privința 
dimensiunilor și a designului.

Echipa noastră de specialişti este întotdeauna la dispoziție 
pentru a vă ajuta la instalare, proiectare și pentru a vă oferi 
cotații de preț pentru produse!

Produse în Republica CehăISO 9001:2008

Ediția 1/2015 CZ, © Alca plast, s. r. o.
Ne rezervăm dreptul asupra modifi cări în privința dimensiunilor și 
a designului.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV 
616/2006 Sb. 2011/95/EC inclusiv modifi cările

REPUBLICA CEHĂ

Alca plast, s.r.o.
Bratislavská 2846, 690 02  Břeclav
tel.: +420 519 821 117
fax: +420 519 330 621
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

ROMÂNIA

Alca plast RO SRL
Str. Turda, Nr. 30, Sibiu - 550052, România
tel.: +40 269 219 144
fax: +40 269 219 144
e-mail: dragos.marcu@alcaplast.ro
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