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NOVÝ TECHNICKÝ KATALOG

Dovolujeme si Vám představit náš nový Technický katalog.

Jeho obsah je strukturován tak, aby v něm bylo možné najít veškeré důležité informace o jednotlivých výrobcích, 

včetně logistických a objednacích údajů.

Věříme, že oceníte detailní a kompletní výčet našich výrobků.

Elektronickou verzi lze stáhnou na adrese: http://alcaplast.cz/podpora-a-servis/ke-stazeni/katalog
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UKÁZKA STRANY TECHNICKÉHO KATALOGU

A101/1200 Sádromodul
PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM PRO SUCHOU INSTALACI 

(DO SÁDROKARTONU)

Použití:

 ¡ Pro závěsné WC

 ¡ Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce

 ¡ Pro tloušťku podlah 0–200 mm

 ¡ Pro montáž závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti:

 ¡ Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné 

sádrokartonové příčce nebo před nosnou stěnu

 ¡ Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba 

žádné přídavné vyztužující ani kotvicí prvky

 ¡ Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí 

prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce

 ¡ Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka 

a spršky

 ¡ Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou

 ¡ Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování

 ¡ Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky ALCAPLAST

 ¡ Servisní práce bez použití nářadí

 ¡ Přívod vody zezadu/shora uprostřed

 ¡ Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost

 ¡ Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti 

a nečistot

 ¡ Nastavitelné výsuvné nohy v rozmezí 0–200 mm

 ¡ Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm

 ¡ Stavební hloubka 125 mm, s odpadním kolenem 160 mm

 ¡ Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou

Normy:
ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry:

Připojení vody zezadu nebo shora 
montážními otvory

G1/2"

Funkční rozsah tlaku vody 0,05–0,8 MPa

Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa

Velké spláchnutí 6–9 l

Malé spláchnutí 2,5–3,5 l

Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l

Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l

Hygienická rezerva 3 l

Objem vody v nádržce 9 l

Zátěžová zkouška 400 kg

Rozsah dodávky:

 ¡ Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou

 ¡ Samonosný rám

 ¡ Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 

Schell 1/2"–3/8"

 ¡ Šroub mechanismu 2 ks

 ¡ Fixační set: vrut Ø8×60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks

 ¡ Fixační materiál pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky 4 ks, 

krytka 2 ks, matice 2 ks, chránička závitu 2 ks

 ¡ Koleno odpadu HT90/110 polypropylen

 ¡ Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

 ¡ Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky

 ¡ Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému

 ¡ Kryt servisního otvoru jednoduše zkrátitelný, vruty 4 ks

Logistické informace:

Hmotnost (kus) 14,1967 kg

Rozměr (kus) 1195×145×530 mm

Množství (balení) 1 ks

Množství (paleta) 15 ks

Objednací číslo:

Kód EAN

A101/1200 8594045935851
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22 Předstěnové instalační systémy
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NOVÝ CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Řemeslníkům i zákazníkům je k dispozici aktualizovaný ceník náhradních dílů.

Ke stažení je elektronická verze na www.alcaplast.cz.



INFO 4/2015

NOVINKA

MONTÁŽNÍ RÁMY PRO VÝLEVKY S NÁDRŽKOU

Montážní rámy A108F umožňují instalaci výlevek s odpadem Ø90/110. Obsah výlevky lze díky integrované nádržce 

jednoduše spláchnou. Samozřejmostí je šroubení pro připojení nástěnné baterie. Systém je kompatibilní se všemi 

ovládacími tlačítky ALCA.

nádržka se 

splachováním 3/6 l

šroubení pro připojení 

baterie

výškově nastavitelné

odpadní koleno Ø90/110

A108F/1500

A108F/1100



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

6 250 Kč

NOVINKA

6 000 Kč

A108F/1500
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem 

Ø90/110 a baterii

Balení – množství 1 ks

Rozměr – kus 1460×530×155 mm

Hmotnost – kus 17,1160 kg

EAN 8595580540517

A108F/1100
Montážní rám s nádržkou pro výlevku s odpadem 

Ø90/110 a baterii

Balení – množství 1 ks

Rozměr – kus 1195×145×530 mm

Hmotnost – kus 15,58 kg

EAN 8595580542139



uvedené ceny jsou bez DPH
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SENZOROVÉ SPLACHOVAČE S MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍM

 ¡ univerzální nastavení pro WC, pisoáry, vodovodní armatury

 ¡ možnost nastavení hygienického oplachu

 ¡ magnetický spínač pro servisní nastavení a úklid

 ¡ napájení ze sítě nebo baterií

 ¡ odnímatelná krycí deska – nerez

 ¡ plně manuálně nastavitelný

 ¡ možnost nastavení hygienického oplachu po 24h nečinnosti 

manuální tlačítko pro 

ruční aktivaci spláchnutí

jednoduché nastavení, 

možnost napojení přes 

mini USB na počítač, 

případně na inteligentní 

řízení systému budov

ALCA software

 ¡ čas začátku a konce registrace

 ¡ délka splachování

 ¡ automatické splachování

 ¡ hygienický oplach

 ¡ předoplach

 ¡ pooplach (zavodnění)

 ¡ vzdálenost snímání



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

8 792 Kč

NOVINKA

10 585 

Kč

ASP3-KT
Automatický splachovač WC s manuálním ovládáním kov, 

12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KBT
Automatický splachovač WC s manuálním 

ovládáním kov, 6 V (napájení z baterie)

Balení – množství 10 ks

Rozměr – kus 265×180×180 mm

Hmotnost – kus 2,9543 kg

EAN 8595580541644

Balení – množství 10 ks

Rozměr – kus 265×180×180 mm

Hmotnost – kus 2,6835 kg

EAN 8595580541354



uvedené ceny jsou bez DPH
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NOVINKA

7 254 Kč

ASP4-KT
Automatický splachovač pisoáru s manuálním ovládáním 

kov, 12 V (napájení ze sítě)

Balení – množství 18 ks

Rozměr – kus  180×165×140 mm

Hmotnost – kus 2,0661 kg

EAN 8595580541361
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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

A108F/1500 8595580540517 6 250 Kč

A108F/1100 8595580542139 6 000 Kč

ASP3-KT 8595580541354 8 792 Kč

ASP3-KBT 8595580541644 10 585 Kč

ASP4-KT 8595580541361 7 254 Kč

w



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

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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