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Předstěnové instalační
systémy ECOLOGY
Každodenní
úspora vody pro
naši společnou
budoucnost

ČESKÝ
VÝROBEK

Víte, že si můžete
individuálně zvolit objem
vody pro splachování?

objem velkého
spláchnutí – 6 l
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Na trhu se setkáte s novým typem WC mísy
bez oplachového okruhu
WC mísa bez oplachového okruhu má objem splachování daný
výrobcem keramiky. Údaj o požadovaném objemu splachování
je vždy uveden na tzv. CE štítku na WC míse. WC mísa musí být
kompatibilní s objemem splachování předstěnového instalačního
systému (3/6 l až 2/4 l). V případě nekompatibility je však možné
problém vyřešit.

Ekologické a úsporné splachování
Předstěnový instalační systém musí splňovat podmínky stanovené
normami EU. Objem vody při splachování je u standardních
systémů obvykle 3/6 l. Trendem je snaha o nižší produkci
odpadních vod a s tím související snižování spotřeby vody určené
ke splachování, čímž se snižují dopady na životní prostředí. Nižší
spotřeba vody zároveň šetří vaši peněženku.

REGULACE PRŮTOKU VODY
PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA ECOLOGY
Inovativní produkt v oblasti
udržitelného rozvoje
Vnímáme potřeby našich zákazníků,
a proto vám představujeme úsporné
instalační systémy ECOLOGY.
Reagujeme tak na nový trend WC mís
s požadovaným objemem vody pro
splachování nižším než 3/6 l. Pro tyto
mísy je nezbytné použití předstěnových
instalačních systémů, které jsou schopny
s tak malým množstvím vody v nádržce
pracovat.

Systémy ECOLOGY
Společnost ALCAPLAST nabízí systémy
pro všechny potřebné objemy spláchnutí
až na hranici 2/4 l, což je normou
povolené minimum.

NÍZKÁ
SPOTŘEBA
VODY 2/4 L

Předstěnové instalační systémy ALCA
ECOLOGY obsahují vypouštěcí ventily,
které umožňují splachování menším
objemem vody než je u standardních
systémů. Dvoumnožstevní technologie
pro splachování 2/4 l splňuje
nejmodernější ekologické a ekonomické
nároky.
Jakýkoliv předstěnový instalační systém
ALCA (kromě systému Slim) lze snadno
přestavět na variantu ECOLOGY pomocí
výměny vypouštěcího ventilu A06E
a zvolením správného typu WC keramiky.
Objem splachování můžete plynule
nastavit od 2 do 9 litrů.

Příliš velká rychlost průtoku vody může
u některých typů WC mís způsobovat
nepříjemné stříkání kapek vody ven
mimo mísu. Naši konstruktéři proto
vyvinuli jednoduchý regulátor rychlosti
průtoku vody, který se vloží do spodní
části vypouštěcího ventilu ALCAPLAST.
Vložením a nastavením regulátoru
průtoku vody lze měnit dynamiku
proudu vody, čímž předejdete
nechtěnému vystříknutí vody při
splachování. Regulátor průtoku vody je
vhodný pro všechny typy předstěnových
instalačních systémů, vypouštěcích
ventilů a nádržek ALCA (kromě systému
Slim a A08A).

Zároveň je možné ho v případě potřeby
vrátit na standardní objem splachování
3/6 l.

KOMPLEXNÍ
EKOLOGICKÝ
WC SYSTÉM

Máte správně
nastaveno splachování
pro vaši WC mísu?

Díky nastavení na 4 různé pozice je možné zpomalit
průtok vody WC mísou od 5 % až do 35 %.

INOVATIVNÍ
PRODUKT
100 %

95 %

85 %

75 %

65 %
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AM100/1000E Alcamodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro zazdívání

AM115/1000E Renovmodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro zazdívání

AM101/1120E Sádromodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro suchou instalaci
(do sádrokartonu)

WC RIMFLOW
WC závěsné RIMFLOW
bez oplachového okruhu

A06E
Vypouštěcí ventil ECOLOGY
pro předstěnové instalační
systémy

P115
Regulátor rychlosti průtoku vody

AM102/1120E Jádromodul
Předstěnový instalační systém
ECOLOGY pro suchou instalaci,
především při rekonstrukci
bytových jader

Ocenění za výrobky ECOLOGY
Předstěnové instalační systémy ECOLOGY získaly prestižní ocenění GAIA
AWARDS 2014 na veletrhu The Big 5 v Dubaji. Tato cena je udělována
za nejlepší inovativní produkt v oblasti udržitelného rozvoje a soutěže se
zúčastňují největší výrobci sanitární techniky na světě.
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