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NOUTĂȚI
Racorduri WC
Gama de bronz
Sistem de scurgere industrial din oțel inoxidabil
Grătare pentru preaplin piscine



Toate prețurile sunt fără TVA.
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RACORDURI WC

pentru fixarea vasului 
WC stativ la sistemului de 
evacuare

garnitură flexibilă pentru 
conectarea vasul WC stativ

forma solidă 
ușurează instalarea 
vasului de wc

garnitură de 
TPE – etanșeitate 
excelentă, 
durabilitate

polipropilenă – rezistență 
chimică și termică

3 tipuri de conexiuni
- Direct
- Excentric 20 mm
- Excentric 40 mm



Toate prețurile sunt fără TVA.
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NOU

NOU
7,50 lei

NOU
7,50 lei

A991
Racord WC drept

Ambalaj – pungă 1 buc
Dimensiune – pungă 140×140×125 mm
Greutate – pungă 0,208 kg
EAN 8595580542078

A991-20
Racord WC excentric 20 mm

Ambalaj – pungă 1 buc
Dimensiune – pungă 140×150×125 mm
Greutate – pungă 0,213 kg
EAN 8595580542085



Toate prețurile sunt fără TVA.
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NOU

NOU
7,50 lei

A991-40
Racord WC excentric 40 mm

Ambalaj – pungă 1 buc
Dimensiune – pungă 140×170×125 mm
Greutate – pungă 0,216 kg
EAN 8595580542092
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GAMA BRONZ

Noua linie de produse BRONZ-ANTIC este concepută în special pentru clienții exigenți care doresc să își 
completeze baia cu un element de design inedit . Finisajul acestei game bronz-antic adaugă băii un aspect retro și 
accentuează imaginea de lux și eleganță.



Toate prețurile sunt fără TVA.
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NOU

de la 
147,07 

lei

NOU

502,12 
lei

Ambalaj – cutie exterior DESIGN-850ANTIC 1 buc
Dimensiune – cutie exterior DESIGN-850ANTIC 60×65×35 mm
Greutate – cutie exterior DESIGN-850ANTIC 0.87 kg
EAN DESIGN-850ANTIC 8595580541286
EAN DESIGN-550ANTIC 8595580539726
EAN DESIGN-650ANTIC 8595580539733
EAN DESIGN-750ANTIC 8595580539740
EAN DESIGN-850ANTIC 8595580539757
EAN DESIGN-950ANTIC 8595580539764
EAN DESIGN-1050ANTIC 8595580539771
EAN DESIGN-1150ANTIC 8595580539788

DESIGN-ANTIC
Grătar canal de scurgere pentru baie (bronz-antic)

FUN-ANTIC
Clapetă de acționare pentru rezervor îngropat 
cu fi nisaj bronz-antic, metal

Ambalaj – exterior cutie 10 buc
Mărime – exterior cutie 595×395×245 mm
Greutate – exterior cutie 15,05 kg
EAN 8595580539696



Toate prețurile sunt fără TVA.
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NOU

143,20 
lei

NOU

132,16 
lei

A400ANTIC
Sifon lavoar Ø32 din metal, cu fi nisaj bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 12 buc
Mărime – exterior cutie  590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 10,77 kg
EAN 8595580539702

A49ANTIC
Sifon cădiță cu fi nisaj bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 24 buc
Mărime – exterior cutie 590×390×240 mm
Greutate – exterior cutie 10,15 kg
EAN 8595580528430



Toate prețurile sunt fără TVA.
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NOU

NOU

455,48 
lei

NOU

149,57 
lei

A564ANTIC
Legătură de cadă cu alimentare prin preaplin cu 
fi nisaj bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 12 buc
Mărime – exterior cutie 595×395×435 mm
Greutate – exterior cutie 26,78 kg
EAN 8595580528454

A55ANTIC
Legătură de cadă automată cu fi nisaj bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 20 buc
Mărime – exterior cutie 595×395×435 mm
Greutate – exterior cutie 16,05 kg
EAN 8595580528478



Toate prețurile sunt fără TVA.
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NOU
81,83 lei

NOU
98,19 lei

A392ANTIC
Ventil lavoar metalic cu CLICK/CLACK 5/4", dop 
mare cu fi nisaj bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 30 buc
Mărime – exterior cutie 390×300×240 mm
Greutate – exterior cutie 12,49 kg
EAN 8595580539689

ARV001-ANTIC
Robinet colțar cu fi ltru de 1/2"× 3/8" cu fi nisaj 
bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 60 buc
Mărime – exterior cutie 390×300×240 mm
Greutate – exterior cutie 18,56 kg
EAN 8595580539719
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NOU

152,74 
lei

MPV001-ANTIC
Grătar pentru sifon de pardoseală 102×102×4 mm cu fi nisaj 
bronz-antic

Ambalaj – exterior cutie 1 buc
Mărime – exterior cutie 106×106×7 mm
Greutate – exterior cutie 0,31 kg
EAN 8595580539795
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SISTEM DE SCURGERE INDUSTRIAL DIN OȚEL INOXIDABIL

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Aceste canale de scurgere liniare din oțel inoxidabil, au fost proiectate pentru a fi  folosite în fabrici și în alte unități 
tehnice și de alimentație. Cu mici modifi cări pot fi  de asemenea utilizate pentru piscine și pentru băi publice.

1   sifon industrial
2  grătar pentru scurgere industrială
3  rigolă liniară industrială
4  rigolă de colț industrială
5  grătar pentru rigolă industrială
6   sistem anti miros pentru sifon industrial
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DOUĂ TIPURI DE SIFOANE LINIARE
Puteți alege din două modele diferite. Modelul box 
este adecvat în cazul preluării unui debit ridicat de 
apă provenit din mai multe direcții. Modelul slit este 
adecvat pentru preluarea apei în zone extinse Aceste 
două modele pot fi  combinate împreună și pot fi  
selectate ca variante înclinate sau plane.

COMPONENTE STANDARD SAU PERSONALIZATE
Canalizarea liniară industrială este fabricată din mai multe părți standard, 
cu care puteți alcătui un sistem după cum este necesar. Componentele 
sunt conectate prin fl anșe cu garnituri de cauciuc.

Dacă cu aceste componente standard nu puteți proiecta întregul sistem, 
putem produce lungimi și soluții non-standard în funcție de cerințe.

Caracteristici:
 ¡ design slit sau box
 ¡ flanșe de conectare
 ¡ capacitate mare de colectare și curățare simplă
 ¡ sifon anti miros umed de 70mm
 ¡ coș de colectare
 ¡ opțiuni înclinate sau plane.
 ¡ produs din mai multe tipuri de oțel inoxidabil de calitate
 ¡ foaie cu o grosime de 1,5 mm sau 2 mm
 ¡ producție personalizată

SIFON DE CAPACITATE RIDICATĂ 
Sifonul cu capacitate ridicată este echipat standard cu un coș de 
colectare. Bariera anti miros de apă este de 70 mm. Acesta poate fi  
detașat și apoi curățat până la conducta de canalizare. Întregul sistem 
este fi xat ferm în beton cu un sistem de reglare simplu și cu ancorare 
laterală.

COȘ DE COLECTARE 
Parte din sifon care poate fi  ușor îndepărtată și curățată. Coșul de 
colectare este rezistent la deteriorări termice, mecanice și chimice.
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APR1-1250

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI316

8595580542689
Preț 1 196,72 lei

APR1-1251

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI316

8595580542696
Preț 1 314,80 lei

APR1-1150

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI304

8595580542528
Preț 1 022,84 lei

APR1-1151

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI304

8595580542535
Preț 1 123,76 lei 

APR1-1252
Sifon industrial cu două racorduri din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542702
Preț 1 460,00 lei

APR1-1152
Sifon industrial cu două racorduri din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542542
Preț 1 247,86 lei

APR1-1231
Grătar pentru sifon industrial APR1 din oțel inoxidabil 
AISI316

8595580542719
Preț 351,04 lei

APR1-1131
Grătar pentru sifon industrial APR1 din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542559
Preț 300,03 lei

APR1-1201

Rigolă liniară industrială din oțel inoxidabil AISI316

8595580542726
Preț 678,14 lei

APR1-1101

Rigolă liniară industrială din oțel inoxidabil AISI304

8595580542566
Preț 579,61 lei

GAMA BOX
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APR1-1201S
Rigolă liniară industrială înclinată din oțel inoxidabil 
AISI316

8595580542764
Preț 712,05 lei

APR1-1101S
Rigolă liniară industrială înclinată din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542573
Preț 608,59 lei

APR1-1232
Grătar pentru rigolă liniară industrială din oțel inoxida-
bil AISI304

8595580542733
Preț 493,05 lei

APR1-1132
Grătar pentru rigolă liniară industrială din oțel inoxida-
bil AISI304

8595580542580
Preț 421,41 lei

APR1-1202
Rigolă liniară de colț industrială din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542740
Preț 1 472,76 lei

APR1-1102
Rigolă liniară de colț industrială din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542597
Preț 1 258,77 lei

APR1-1233
Grătar pentru rigolă liniară de colț industrială din oțel 
inoxidabil AISI316

8595580542757
Preț 775,48 lei

APR1-1133
Grătar pentru rigolă liniară de colț industrială din oțel 
inoxidabil AISI304

8595580542603
Preț 662,80 lei
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APR2-1250

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI316

8595580542788
Preț 1 024,39 lei

APR2-1150

Sifon industrial din oțel inoxidabil AISI304

8595580542610
Preț 875,55 lei

GAMA SLIT

APR2-1251

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI316

8595580542795
Preț 1 113,75 lei

APR2-1151

Sifon industrial cu racord din oțel inoxidabil AISI304

8595580542627
Preț 951,92 lei

APR2-1252
Sifon industrial cu doua racorduri din oțel inoxidabil 
AISI316

8595580542801
Preț 1 190,34 lei

APR2-1152
Sifon industrial cu doua racorduri din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542634
Preț 1 017,38 lei

APR2-1231
Grătar pentru sifon industrial APR2 din oțel inoxidabil 
AISI316

8595580542818
Preț 315,93 lei

APR2-1131
Grătar pentru sifon industrial APR2 din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542641
Preț 270,03 lei

APR2-1101

Rigolă liniară industrială din oțel inoxidabil AISI304

8595580542658
Preț 500,51 lei

APR2-1201

Rigolă liniară industrială din oțel inoxidabil AISI316

8595580542825
Preț 585,60 lei
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APR2-1201S
Rigolă liniară industrială înclinată din oțel inoxidabil 
AISI316 

8595580542771
Preț 614,88 lei

APR2-1101S
Rigolă liniară industrială înclinată din oțel inoxidabil 
AISI304

8595580542665
Preț 525,53 lei

APR2-1202
Rigolă liniară industrială înclinată de colț din oțel 
inoxidabil AISI316

8595580542832
Preț 1 211,08 lei

APR2-1102
Rigolă liniară industrială înclinată de colț din oțel 
inoxidabil AISI304

8595580542672
Preț 1 035,11 lei
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GRĂTARE PENTRU PREAPLIN PISCINE ALCA 
DIN MATERIALE REZISTENTE PENTRU MEDII AGRESIVE 
Cerințele pentru construcția și reconstrucția piscinelor și centrelor de wellness moderne necesită utilizarea de noi 
tehnici și tehnologii. Grătarele ALCA pentru piscină vin cu o soluție simplă din punct de vedere tehnic îndeplinind 
criteriile stricte de arhitectura și design.

Materiale de înaltă calitate – otel inoxidabil AISI 316 și PVC cu stabilizator UV care garantează rezistența la 
substanțe chimice și radiații UV. La întreținere pot fi  folosite instrumentele de curățare cu abur și sub presiune. 
Grătarele pentru piscine ALCA sunt rezistente la deteriorări mecanice și la acumularea de alge și bacterii. Finisajul 
anti-alunecare garantează deplasarea în siguranță în jurul piscinei.

Instalarea simplă și posibilitatea producerii unor soluții atipice asigură constructorilor și instalatorilor libertatea de 
a pune în aplicare ideile ambițioase ale arhitecților și inginerilor.

Caracteristici:

 ¡ Otel inoxidabil de înaltă calitate AISI 316
 ¡ Asamblare rapidă
 ¡ Întreținere ușoară folosind utilaje de curățare cu abur și presiune
 ¡ Rezistența la acumularea de alge și bacterii, la produse chimice pentru piscina, 
la deteriorări mecanice și radiații UV

 ¡ Modele cu suprafețe drepte cu finisaje non-alunecare
 ¡ Soluții personalizate în termen de 30 zile
 ¡ O nouă de curbare de R1250 mm
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GRĂTARE PENTRU PREAPLIN PISCINĂ CURBATE
FĂRĂ FINISAJ ANTI-ALUNECARE

AP1-195-

Rază min. interioară mm R1250

EAN 8595580542405
Preț 984,83 lei

AP2-195-

Rază min. interioară mm R1250

EAN 8595580542436
Preț 1 211,90 lei

AP1-295-

Rază min. interioară mm R1850

EAN 8595580542429
Preț 1 131,22 lei

AP2-295-

Rază min. interioară mm R1850

EAN 8595580542450
Preț 1 363,31 lei

AP1-245-

Rază min. interioară mm R1550

EAN 8595580542412
Preț 1 060,59 lei

AP2-245-

Rază min. interioară mm R1550

EAN 8595580542443
Preț 1 287,66 lei

NOU

de la 
1 211,90 

lei

NOU

de la 
984,83 lei

AP1 
Grătar pentru preaplin piscină fără fi nisaj anti-alunecare

AP2 
Grătar pentru preaplin piscină fără fi nisaj anti-alunecare

R R

R

R R

R
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NOU

de la 
1 457,04 

lei

NOU

de la 
1 188,02 

lei

AP3 
Grătar pentru preaplin piscină cu fi nisaj anti-alunecare

AP4 
Grătar pentru preaplin piscină cu fi nisaj anti-alunecare

GRĂTARE PENTRU PREAPLIN PISCINĂ CURBATE CU 
FINISAJ ANTI-ALUNECARE

AP3-195-

Rază min. interioară mm R1250

EAN 8595580542498
Preț 1 188,02 lei

AP4-195-

Rază min. interioară mm R1250

EAN 8595580542481
Preț 1 457,04 lei

AP3-295-

Rază min. interioară mm R1850

EAN 8595580542511
Preț 1 367,33 lei

AP4-295-

Rază min. interioară mm R1850

EAN 8595580542467
Preț 1 635,35 lei

AP3-245-

Rază min. interioară mm R1550

EAN 8595580542504
Preț 1 277,73 lei

AP4-245-

Rază min. interioară mm R1550

EAN 8595580542474
Preț 1 546,53 lei

R R

R

R R

R
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INVITAȚIE
Stimați parteneri de afaceri, este plăcerea noastră să 

vă invităm să vizitați standul nostru anual de la Târgul 
International de construcții de la Moscova care va avea loc 

la Expocentre Moscova 31.03. – 03.04. 2015.

Standul Alcaplast se afl ă în Pavilion 1, stand A609. 
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim.

Echipa Alcaplast.
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LISTĂ DE PREȚURI 

A991 8595580542078 7,50 lei

A991-20 8595580542085 7,50 lei

A991-40 8595580542092 7,50 lei

DESIGN-300ANTIC 8595580541286 147,07 lei

DESIGN-550ANTIC 8595580539726 219,15 lei

DESIGN-650ANTIC 8595580539733 234,99 lei

DESIGN-750ANTIC 8595580539740 248,16 lei

DESIGN-850ANTIC 8595580539757 261,33 lei

DESIGN-950ANTIC 8595580539764 274,49 lei

DESIGN-1050ANTIC 8595580539771 287,21 lei

DESIGN-1150ANTIC 8595580539788 300,38 lei

FUN-ANTIC 8595580539696 502,12 lei

A400ANTIC 8595580539702 143,20 lei

A49ANTIC 8595580528430 132,16 lei

A564ANTIC 8595580528454 455,48 lei

A55ANTIC 8595580528478 149,57 lei

A392ANTIC 8595580539689 81,83 lei

ARV001-ANTIC 8595580539719 98,19 lei

MPV001-ANTIC 8595580539795 152,74 lei

APR1-1150 8595580542528 1 022,84 lei

APR1-1250 8595580542689 1 196,72 lei

APR1-1151 8595580542535 1 123,76 lei

APR1-1251 8595580542696 1 314,80 lei

APR1-1152 8595580542542 1 247,86 lei

APR1-1252 8595580542702 1 460,00 lei

APR1-1131 8595580542559 300,03 lei

APR1-1231 8595580542719 351,04 lei

APR1-1101 8595580542566 579,61 lei

APR1-1201 8595580542726 678,14 lei

APR1-1101S 8595580542573 608,59 lei

APR1-1201S 8595580542764 712,05 lei

APR1-1132 8595580542580 421,41 lei

APR1-1232 8595580542733 493,05 lei

APR1-1102 8595580542597 1 258,77 lei

APR1-1202 8595580542740 1 472,76 lei

APR1-1133 8595580542603 662,80 lei

APR1-1233 8595580542757 775,48 lei

APR2-1150 8595580542610 875,55 lei

APR2-1250 8595580542788 1 024,39 lei

APR2-1151 8595580542627 951,92 lei

APR2-1251 8595580542795 1 113,75 lei

APR2-1152 8595580542634 1 017,38 lei
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LISTĂ DE PREȚURI 

APR2-1252 8595580542801 1 190,34 lei

APR2-1131 8595580542641 270,03 lei

APR2-1231 8595580542818 315,93 lei

APR2-1101 8595580542658 500,51 lei

APR2-1201 8595580542825 585,60 lei

APR2-1101S 8595580542665 525,53 lei

APR2-1201S 8595580542771 614,88 lei

APR2-1102 8595580542672 1 035,11 lei

APR2-1202 8595580542832 1 211,08 lei

AP1-195-R 8595580542405 984,83 lei

AP1-245-R 8595580542412 1 060,59 lei

AP1-295-R 8595580542429 1 131,22 lei

AP2-195-R 8595580542436 1 211,90 lei

AP2-245-R 8595580542443 1 287,66 lei

AP2-295-R 8595580542450 1 363,31 lei

AP3-195-R 8595580542498 1 188,02 lei

AP3-245-R 8595580542504 1 277,73 lei

AP3-295-R 8595580542511 1 367,33 lei

AP4-195-R 8595580542481 1 457,04 lei

AP4-245-R 8595580542474 1 546,53 lei

AP4-295-R 8595580542467 1 635,35 lei



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 Cehă
ISO 9001:2008

RO 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 
NV 616/2006 Sb. Cu modifi cări 
2011/95 / CE, inclusiv modifi cări

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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