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Alcaplast a câștigat premiul Czech Leader

Alcaplast a devenit primul Czech Leader al regiunii Praga, pe 07 iunie 2017. În competiția Czech Leader, a cărei idee 

principală este sprijinirea companiilor companiilor pur cehe cu capital ceh, am caștigat dintre alte 263 companii.

František Fabičovic, directorul general al companiei, a obținut premiul impreună cu soția sa Radka Prokopová și 

a comentat succesul: „Apreciem foarte mult premiul întai din partea juriului pentru că rezultatele au fost evaluate în 

funcție de diverși indicatori financiari. Victoria este încununarea muncii noastre de lungă durată .“

Acesta a fost primul an în care s-a acordat premiul Czech Leader. Din 1350 candidați din toate regiunile din 

Republica Cehă au fost selectați 14 finaliști, ai căror reprezentanți au aflat rezultatele la sediul Microsoft din Praga.
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Canale de scurgere pentru duș din plastic cu margine din 

oțel inoxidabil APZ22

Optiunea economica pentru un look 

perfect!

Canalele de scurgere pentru duș din plastic sunt acum 

disponibile cu margine din oțel inoxidabil.

Aspectul grătarului din oțel inoxidabil nu este afectat de 

marginea de plastic a canalului de scurgere, obținandu-se 

astfel un look perfect la un preț accesibil. 

Canalul de scurgere APZ22 se bazează pe canalul se 

scurgere standard APZ12. Are o înălțime de construcție de 

85 mm. 

Ele sunt fabricate din plastic de calitate rezistent la 

chimicale și la îngheț și sunt demontabile până la țeava 

de evacuare. Asigură perfect drenarea apei la nivelul 

pardoselii. Sifonul dublu compartimentat asigură 

debitul de 63 l/min. ceea ce garantează faptul că baia 

dumneavoastră nu se va inunda chiar dacă folosiți un cap 

de duș de dimensiuni și cu debit mare. Suporți de susținere 

ajustabili ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de 

înălțime necesar 

Grătarul nu este inclus în ambalaj. Vă oferim grătare 

perforate, pline sau suport pentru încastrarea cu gresie sau 

lemn rezistent la apa.

SIFON ANTI MIROS COMBINAT

În cazul în care apa nu 

curge prin sifon, flanșele 

rămân închise și chiar dacă 

se usucă, acestea previn 

pătrunderea mirosului din 

canalizare..

Când apa curge în interior, 

flanșele se deschid și permit 

evacuarea acesteia.

SIFON COMPLET DEMONTABIL 

(2 CAMERE DE PRELUARE 

A DEBITULUI)

ÎNĂLȚIME REDUSĂ DE 

INSTALARE (85 MM)

PANTA INTERIOARĂ 

A CORPULUI DE 

SCURGERE

REGLABIL PE 

ÎNĂLȚIME

MARGINE DIN OȚEL 

INOXIDABIL

DEBIT RIDICAT 

(63 L/MIN.)

SIFON ANTI MIROS 

COMBINAT

REZISTENȚĂ SPORITĂ 

ÎMPOTRIVA PRODUSELOR 

CHIMICE
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 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 APZ22 Optimal 
 Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor 

ceramice 

 Cantitate (ambalare)  APZ22-850  12   buc 

 Dimensiuni (buc)  920×125×150   mm 

 Greutate (buc)  1,5606   kg 

EAN  8595580554637 

 LINE   Oţel inoxidabil-lucios  /  Oţel inoxidabil-mat  DREAM   Oţel inoxidabil-lucios  /  Oţel inoxidabil-mat 

 PURE   Oţel inoxidabil-lucios  /  Oţel inoxidabil-mat  BUBLE   Oţel inoxidabil-lucios  /  Oţel inoxidabil-mat 

 CUBE   Oţel inoxidabil-lucios  /  Oţel inoxidabil-mat  HOPE   Oţel inoxidabil-lucios  /  Oţel inoxidabil-mat 

 TILE   Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice  SOLID   Oţel inoxidabil-mat 

 de la 

 379,23 lei 

 NOU 

Grătare pentru canale de scurgere pentru duș APZ22 Optimal
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25
 ANI GARANȚIE 

Sifoane de pardoseală din oțel inoxidabil

Sifoanele de pardoseală din oțel inoxidabil sunt proiectate 

și dezvoltate pentru a satisface cerințele ridicate în privința 

designului final al băii. Tehnologia riguroasă folosită la 

fabricarea lor permite utilizarea părților vizibile dintr-o 

singură bucată de oțel inoxidabil solid fără urme de 

îmbinări sau sudură. 

Sifonul de pardoseală este, astfel, o unitate compactă 

potrivită în orice fel de baie modernă. Cu acest sistem de 

scurgere din oțel inoxidabil puteți obține un design curat 

îmbinat cu un element funcțional al băii. 

Grătare nu doar pentru încastrarea ceramicii

Puteți alege din trei tipuri de grătare pentru sifonul de 

pardoseală în așa fel încat sa le influențați aspectul final. 

Opțiunea cea mai interesantă este utilizarea unui suport 

pentru încastrarea ceramicii în așa fel incat sifonul să se 

armonizeze perfect cu pardoseala din baie. 

Al doilea tip este un grătar plin fabricat dintr-o bucată de 

oțel inoxidabil solid, care combinat cu corpul sifonului 

conferă aspectul compact. 

A treia opțiune este un grătar perforat din oțel inoxidabil, 

care datorită tăierii precise cu jet de apă se îmbină perfect 

cu corpul sifonului.

Trei variante de înălțime sifoane

Trei tipuri de sifoane pot fi utilizate pentru a garanta 

variabilitatea perfectă a construcției. Sifonul cu înălțimea 

cea mai redusă de 55 mm permite utilizarea în zone cu 

o înălțime minimă a pardoselii și menține debitul de apă 

ridicat. Toate cele trei tipuri de sifon sunt proiectate pentru 

a fi ușor curățate fără chimicale și nu necesită instalare și 

întreținere complicate. 
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 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 APV110 
 Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low 130×130 mm ieșire 

laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Cantitate (ambalare)  APV110  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  335×207×73   mm 

 Greutate (buc)  1,6513   kg 

EAN  8595580555160 

55  mm 40  l/min 

 253,15 lei 

 NOU 

GRĂTAR

FILTRU SIFON ANTI-MIROS

SIFON ANTI MIROS

CORPUL DIN OȚEL 

INOXIDABIL AL SIFONULUI 

DE PARDOSEALĂ CU GULER

CORPUL SIFONULUI

SUPORȚI AJUSTABILI
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Ø50

din 

 1. 9. 2017 

din 

 1. 9. 2017 

 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 APV130 
 Sifon pardoseală din oţel inoxidabil 130×130 mm ieșire laterală, 

fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Cantitate (ambalare)  APV130  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  223×207×123   mm 

 Greutate (buc)  1,6623   kg 

EAN  8595580555177 

 APV120 
 Sifon pardoseală din oţel inoxidabil low 130×130 mm ieșire 

laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 

 Cantitate (ambalare)  APV120  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  223×207×123   mm 

 Greutate (buc)  1,6273   kg 

EAN  8595580555146 

81  mm 

105  mm 

50  l/min 

58  l/min 

 253,15 lei 

 NOU 

 253,15 lei 

 NOU 
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din 

 1. 9. 2017 

din 

 1. 9. 2017 

din 

 1. 9. 2017 

 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 MPV011 
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  MPV011  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  106×106×7   mm 

 Greutate (buc)  0,2540   kg 

EAN  8595580555481 

 MPV012 
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  MPV012  1   buc 

 Dimensiuni (buc)     mm 

 Greutate (buc)  0,2540   kg 

EAN  8595580555498 

 MPV013 
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 92×92 mm oţel 

inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  MPV013  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  106×106×7   mm 

 Greutate (buc)  0,2540   kg 

EAN  8595580555528 

 MPV014 
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  MPV014  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  106×106×7   mm 

 Greutate (buc)  0,2540   kg 

EAN  8595580555504 

 74,79 lei 

 NOU 

 74,79 lei 

 NOU 

 97,81 lei 

 NOU 

 86,30 lei 

 NOU 
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 1. 9. 2017 
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 1. 9. 2017 

 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 MPV015 
 Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  MPV015  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  106×106×7   mm 

 Greutate (buc)  0,2540   kg 

EAN  8595580555511 

 MPV016 
 Suport pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 92×92 mm 

pentru încastrarea plăcilor ceramice 

 Cantitate (ambalare)  MPV016  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  106×106×7   mm 

 Greutate (buc)  0,2540   kg 

EAN  8595580555535 

 86,30 lei 

 NOU 

 109,32 lei 

 NOU 
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 WC RIMFLOW 
 Vas WC suspendat RIMFLOW 

 Cantitate (ambalare)  WC RIMFLOW  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  540×380×360   mm 

 Greutate (buc)  16,35   kg 

EAN   8698208271364 

 343,27 lei 

 NOU 

Vas WC RIMFLOW fără inel de spălare

Vă prezentăm vasul de toaletă RIMFLOW fără inel de spălare 

ca și inovație de design pentru baia dumneavoastră.

Clătire elegantă în jurul circuitului neted al vasului fără 

inelul în jurul căruia se depune murdăria, asta este ceea ce 

vă oferă noul design al vasului WC ROMFLOW fără inel de 

clătire.

Pentru a realiza spălare economică și eficientă a toaletei, 

este esențial să se aleagă tipul corect de rezervor 

WC încastrat. Pentru mai multe informații, consultați 

INFO 10/2016, p. 19.

Prin introducerea și setarea regulatorului puteți controla 

și regla fluxul de apă. Regulatorul de flux de apă este 

compatibil to toate tipurile de rezervoare Alca. Cu o singură 

excepție, care este tipul Slim.
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Canale de scurgere de colț pentru exterior

Canale de scurgere de colț completează gama de produse a canalelor de scurgere.

Pentru fiecare tip de canal de scurgere cu grătar vă punem acum la dispoziție și piesa de colț, care vă ajută să 

obțineți un aspect armonios cu un efort minim.
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 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 ADZ101VR 
 Canal de scurgere de colț de 75 mm ajustabil, oțel galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ101VR  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  254,5×254,5×60   mm 

 Greutate (buc)  1,8086   kg 

EAN  8595580554941 

 ADZ301VR 
 Canal de scurgere de colț de 75 mm ajustabil, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ301VR  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  254,5×254,5×60   mm 

 Greutate (buc)  1,8116   kg 

EAN  8595580554958 

 ADZ102VR 
 Canal de scurgere de colț de 100 mm ajustabil, oțel galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ102VR  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  254,5×254,5×60   mm 

 Greutate (buc)  1,5916   kg 

EAN  8595580554804 

 ADZ302VR 
 Canal de scurgere de colț de 100 mm ajustabil, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ302VR  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  254,5×254,5×60   mm 

 Greutate (buc)  1,5916   kg 

EAN  8595580554811 

 173,37 lei 

 NOU 

 292,85 lei 

 NOU 

 179,27 lei 

 NOU 

 343,85 lei 

 NOU 



14

INFO 8/2017

 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 ADZ-R101R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R101R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,5618   kg 

EAN  8595580555023 

 ADZ-R301R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R301R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,5618   kg 

EAN  8595580555054 

 ADZ-R102R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R102R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,5348   kg 

EAN  8595580555030 

 ADZ-R302R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R302R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,5348   kg 

EAN  8595580555061 

 34,00 lei 

 NOU 

 124,91 lei 

 NOU 

 34,00 lei 

 NOU 

 124,91 lei 

 NOU 
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 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 ADZ-R103R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R103R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,5708   kg 

EAN  8595580555047 

 ADZ-R303R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R303R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,5708   kg 

EAN  8595580555078 

 ADZ-R104R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R104R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  1,1748   kg 

EAN  8595580555443 

 ADZ-R304R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R304R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  1,1748   kg 

EAN  8595580555450 

 34,00 lei 

 NOU 

 124,91 lei 

 NOU 

 270,64 lei 

 NOU 

 411,74 lei 

 NOU 
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 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 ADZ-R121R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R121R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,6028   kg 

EAN  8595580554965 

 ADZ-R321R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R321R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,6028   kg 

EAN  8595580554996 

 ADZ-R122R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R122R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,6228   kg 

EAN  8595580554972 

 ADZ-R322R 
 Grătar pentru canal de scurgere  de colț 100 mm, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R322R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,6228   kg 

EAN  8595580555009 

 35,97 lei 

 NOU 

 146,65 lei 

 NOU 

 35,97 lei 

 NOU 

 146,65 lei 

 NOU 
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 NOU 

 Toate prețurile sunt fără TVA. 

 ADZ-R123R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R123R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,6188   kg 

EAN  8595580554989 

 ADZ-R323R 
 Grătar pentru canal de scurgere  de colț 100 mm, oțel inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R323R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  0,6188   kg 

EAN  8595580555016 

 ADZ-R124R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R124R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  1,4808   kg 

EAN  8595580555467 

 ADZ-R324R 
 Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

inoxidabil 

 Cantitate (ambalare)  ADZ-R324R  1   buc 

 Dimensiuni (buc)  249×249×20   mm 

 Greutate (buc)  1,4808   kg 

EAN  8595580555474 

 35,97 lei 

 NOU 

 146,65 lei 

 NOU 

 318,64 lei 

 NOU 

 479,63 lei 

 NOU 
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18 INOVAȚIE 

Inovație în domeniul sifoanelor de cadă

Designul inovator al butonului de control al sifonului de cadă asigura o funcționare mai bună a mecanismului. Deschiderea și 

închiderea dopului de la cadă va fi mai confortabilă și mai precisă.

VECHI NOU

DIN 
08/2017 Buton de control din metal

Sifon de cadă A55K

A55KM

A55K

A55KM

Butoane de control din plastic

Sifon de cadă A51B

A51BM

A51CR

A51CRM

A566-122133-57

A51CR

A51CRM

A54CR

A566-112122-_

A566-112123-_

A566-113133-_

A566-114233-_

 BUTON DE CONTROL 

NOU

MODIFICARE ÎN MODALITATEA 

DE FIXARE A BUTONULUI DE 

CONTROL – PINI CU ARBORE 

CANELAT

GRĂTAR NOU
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19 LISTĂ DE PREȚURI 

 Cod  Imagine EAN  Descriere  Preț fără TVA 

  APZ22-750 
 

  8595580554620 

  Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor 

ceramice 

  379,23 lei 

  APZ22-850 
 

  8595580554637 

  Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor 

ceramice 

  400,45 lei 

  APZ22-950 
 

  8595580554644 

  Canal de scurgere pentru duș cu margine din oţel inoxidabil 

pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor 

ceramice 

  421,67 lei 

  APV110 

 

  8595580555160 
  Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low 130×130 mm 

ieşire laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 
  253,15 lei 

  APV120 

 

  8595580555146 
  Sifon pardoseală din oţel inoxidabil low 130×130 mm ieşire 

laterală, fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 
  253,15 lei 

  APV130 

 

  8595580555177 
  Sifon pardoseală din oţel inoxidabil 130×130 mm ieşire laterală, 

fără grătar, sistem de reţinere a mirosurilor umed 
  253,15 lei 

  MPV011 

 

  8595580555481 
  Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 
  74,79 lei 

  MPV012 

 

  8595580555498 
  Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 
  74,79 lei 

  MPV013 

 

  8595580555528 
  Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 92×92 mm 

oţel inoxidabil 
  97,81 lei 

  MPV014 

 

  8595580555504 
  Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 
  86,30 lei 

  MPV015  

 

  8595580555511 
  Grătar pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 102×102 mm 

oţel inoxidabil 
  86,30 lei 

  MPV016 

 

  8595580555535 
  Suport pentru sifon pardoseală din oţel inoxidabil 92×92 mm 

pentru încastrarea plăcilor ceramice 
  109,32 lei 
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20 LISTĂ DE PREȚURI 

 Cod  Imagine EAN  Descriere  Preț fără TVA 

  WC RIMFLOW 

 

  8698208271364   Vas WC suspendat RIMFLOW   343,27 lei 

  ADZ101VR 
 

  8595580554941   Canal de scurgere de colț de 75 mm ajustabil, oțel galvanizat   173,37 lei 

  ADZ301VR 
 

  8595580554958   Canal de scurgere de colț de 75 mm ajustabil, oțel inoxidabil   292,85 lei 

  ADZ102VR 
 

  8595580554804   Canal de scurgere de colț de 100 mm ajustabil, oțel galvanizat   179,27 lei 

  ADZ302VR 
 

  8595580554811   Canal de scurgere de colț de 100 mm ajustabil, oțel inoxidabil   343,85 lei 

  ADZ-R101R 

 

  8595580555023 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galva-

nizat 
  34,00 lei 

  ADZ-R301R 

 

  8595580555054 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxi-

dabil 
  124,91 lei 

  ADZ-R102R 

 

  8595580555030 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galva-

nizat 
  34,00 lei 

  ADZ-R302R 

 

  8595580555061   Grătar pentru canal de scurgere de 75 mm, oțel inoxidabil   124,91 lei 

  ADZ-R103R 

 

  8595580555047 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galva-

nizat 
  34,00 lei 

  ADZ-R303R 

 

  8595580555078 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxi-

dabil 
  124,91 lei 

  ADZ-R104R 

 

  8595580555443 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel galva-

nizat 
  270,64 lei 
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  ADZ-R304R 

 

  8595580555450 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 75 mm, oțel inoxi-

dabil 
  411,74 lei 

  ADZ-R121R 

 

  8595580554965 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 
  35,97 lei 

  ADZ-R321R 

 

  8595580554996 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

inoxidabil 
  146,65 lei 

  ADZ-R122R 

 

  8595580554972 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 
  35,97 lei 

  ADZ-R322R 

 

  8595580555009   Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel inoxidabil   146,65 lei 

  ADZ-R123R 

 

  8595580554989 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 
  35,97 lei 

  ADZ-R323R 

 

  8595580555016   Grătar pentru canal de scurgere de 100 mm, oțel inoxidabil   146,65 lei 

  ADZ-R124R 

 

  8595580555467 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

galvanizat 
  318,64 lei 

  ADZ-R324R 

 

  8595580555474 
  Grătar pentru canal de scurgere de colț de 100 mm, oțel 

inoxidabil 
  479,63 lei 
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la dispoziție pentru a vă ajuta la instalare, proiectare 

și pentru a vă oferi cotații de preț pentru proiecte!

Produse în Republica Cehă

ISO 9001:2015

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

www.alcaplast.cz

ROMÂNIA

s. c. Alca Plast RO s. r. l.

Str. Turda, nr. 15, Sibiu, 550052

tel.: +40 269 219 144

fax: +40 269 219 144

e-mail: petronela.asoltanei@alcaplast.ro

www.alcaplast.ro

© Alca plast, s. r. o.

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări de preț, dimensiuni și design.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV 

616/2006 Sb. 2011/95/EC including amendments


