Předstěnové instalační systémy

Společně
začínáme každý
den, ať je tedy
co nejlepší
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Naši firmu jsme postavili na vášni
neustále inovovat a vymýšlet nové
věci. Chceme lidem přinášet špičkové
produkty, které jim usnadní každodenní
život – to je hnací silou firmy ALCAPLAST.
— František Fabičovic, zakladatel a majitel
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Předstěnové instalační systémy ALCA jsou vyrobeny za
pomoci nejmodernějších technologií a ze špičkových
materiálů. Díky tomu prošly testem na dlouhodobou
životnost a dokonalou funkčnost.

Jsou vyrobena z kvalitního odolného
materiálu a jejich mechanizmus je
konstruován pro dlouhodobý a bezporuchový
chod.

Pro vaše větší pohodlí jsme
připravili ke každému výrobku QR
kód. Po stažení aplikace ke čtení
QR kódu a jeho nasnímání vaším
telefonem či tabletem se rychle
dostanete na požadovanou sekci
našeho webu. Zde pak naleznete
detailní popisek a parametry
vybraného výrobku. Už nemusíte
informace složitě hledat.
Dostanete se rychle, snadno
a chytře, k čemu potřebujete.

Ovládací tlačítka FLAT.............................6–13

Elegantní a krásná, tak můžeme
charakterizovat tlačítka FLAT. Byla navržena
pro nejnáročnější zákazníky.
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT

Přemýšlíme nad
každým detailem,
protože nám záleží na
maximální funkčnosti
všech výrobků. Naší
pýchou jsou tlačítka
FLAT, která v sobě
snoubí progresivní
design a špičkovou
kvalitu.
Barbora Škorpilová
Architektka a designérka, tvůrkyně designu
ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX společnosti
ALCAPLAST, je dnes spojována především
se studiem MIMOLIMIT, s. r. o., které založila
v roce 2001.
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Navštivte nás na webu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT
Skleněná ovládací tlačítka
STRIPE
Skleněná ovládací tlačítka v bílé či černé
barvě se díky jemnému designu hodí
do každé moderní koupelny. Důraz na
provedení detailů a jednoduchý tvar
umožňují vyniknout exkluzivnímu
skleněnému materiálu. Designové
provedení doplňují prvky z nerezové
oceli.

Inovace
je naše vášeň

Antifingerprint
Povrch ovládacích tlačítek FLAT je opatřen
speciální ochrannou vrstvou, na které
nezůstávají otisky prstů. Kromě estetické
funkce má tato úprava i další výhody.
Tlačítka nemusí být tak často ošetřována,
čímž se výrazně zvyšuje jejich životnost.

Jednoduše kompatibilní
Věříme, že dokonalé věci nemusejí být
komplikované. Proto jsme vyvinuli naše
ovládací tlačítka tak, že se dají libovolně
kombinovat se všemi předstěnovými
systémy ALCA. Můžete si tedy vybrat
jakékoliv tlačítko, které se vám stylově
líbí, a nemusíte se ničím omezovat. Navíc,
jejich instalace je velmi snadná a rychlá.
Bezproblémová a snadná je také výměna
starších tlačítek u již zabudovaných
systémů.

Dokonalé zpracování
Naše kovové díly do sebe dokonale
zapadají, protože jsou řezány
nejmodernější laserovou technologií. Celý
proces výroby podléhá systému řízení
jakosti a je certifikován společností Det
Norske Veritas.
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I když nás ocenění
za design těší, tou
největší odměnou
je vaše každodenní
spokojenost
Přáli jsme si, aby naše tlačítka FLAT byla nejen elegantní, ale hlavně
praktická, protože nevěříme v krásu bez účelu. Proto jsme rádi,
že naše filozofie dostala uznání v podobě Red Dot Award 2014.
Zvítězili jsme v prestižní produktově-designové soutěži v kategorii
Product Design.
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Navštivte nás na webu

Dokonalost
na dosah
ruky

Věříme,
že maličkosti
tvoří celek

FLAT ALUNOX
Ovládací tlačítka pro
předstěnové instalační
systémy
Přinášíme vám ovládací tlačítka
s progresivním designem. Tato tlačítka
jednoduše nainstalujete na jakýkoliv náš
předstěnový instalační systém. Právě
tyto systémy jsou vlajkovou lodí našeho
vývoje. Sofistikované řešení umožňuje
nastavení různých objemů splachování,
takže zbytečně neplýtváte vodou.

FUN
Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm
Technologie splachování: duální
Materiál: kov

STING

TURN

STRIPE

AIR

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 26 mm

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

Alunox-mat/lesk
Vnější rozměry: 247 × 165 × 20 mm

Alunox-mat
Vnější rozměry: 247 × 165 × 29 mm

Tlačítka FLAT ALUNOX
s podsvícením

Dostupná v barvách: modré, červené, zelené, bílé a rainbow

Představujeme
tlačítka AIR LIGHT,
které v kombinaci
s podsvícením přináší
příjemné tlumené
osvětlení, jež zvýrazní
funkční a designové
řešení vaší koupelny.
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Navštivte nás na webu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ALCA
Základní Vnější rozměry: 247 × 165 × 19/15 mm

Vkládaná Vnější rozměry: 247 × 165 × 16,5 mm

M70 Bílá

M71 Chrom-lesk

M72 Chrom-mat

M73 Chrom-lesk/mat

M75 Zlatá

M170 Bílá

M171 Chrom-lesk

M172 Chrom-mat

M173 Chrom-lesk/mat

M175 Zlatá

M1370 Deska: bílá-mat

M1371 Deska: nerez-mat

M1372 Deska: zelená-mat

M1374 Deska: černá-lesk

M1375 Deska: černá-mat

FLAT Vnější rozměry: 247 × 165 × 29/5 mm

HLINÍK
M270 Bílá

M271 Chrom-lesk

M272 Chrom-mat

M277 Antracit

TURN Alunox-mat/lesk

M275 Zlatá

STING Alunox-mat/lesk

FUN Alunox-mat

STRIPE Alunox-mat/lesk

AIR Alunox-mat

a rozmanitost
přináší svobodu

NEREZ
M370 Bílá

M371 Chrom-lesk

M372 Chrom-mat

M378 Černá

M375 Zlatá

TURN-INOX Turn nerez

STING-INOX Sting nerez

FUN-INOX Fun nerez

STRIPE-INOX Stripe nerez

AIR-INOX Air nerez

BAREVNÁ
VYSOKÝ
LESK
M470 Bílá

M471 Chrom-lesk

M472 Chrom-mat

M478 Černá

M475 Zlatá

FUN-WHITE Fun bílá

STRIPE-WHITE Stripe bílá

STRIPE-BLACK Stripe černá

BRONZ-ANTIC
FUN-ANTIC Bronz-antic

SKLO
M1710 Bílá

M1721 Chrom-lesk

M1730 Bílá

M1741 Chrom-lesk

M1720-1 Bílá/chrom-lesk

M1710-8 Bílá/černá

STRIPE-GL1200 Sklo bílé

STRIPE-GL1204 Sklo černé

5 mm

M1713 Chrom-lesk/mat

M1722 Chrom-mat

M1732 Chrom-mat

M1743 Chrom-lesk/mat

M1728-2 Černá/chrom-mat

M1712-8 Chrom-mat/černá

Antivandal Vnější rozměry: 247 × 165 × 10 mm

Senzorová Vnější rozměry: 247 × 165 × 16 mm

NEREZ
M1718 Černá
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M1725 Zlatá

M1738 Černá

M1745 Zlatá

M1728-5 Černá/zlatá

M279 Antivandal – kov
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M279S Antivandal – kov
se senzorem

PLAST
M370S
Bílá se senzorem

M371S
Chrom-lesk se senzorem
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Navštivte nás na webu

Vidíte prostor
pro odpočinek?
My vidíme prostor
pro inovace!

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA
Inovativní produkt v oblasti
udržitelného rozvoje
Předstěnový instalační systém ECOLOGY,
který využívá malé množství vody pro
oplach WC mís, získal prestižní ocenění
Gaia Awards 2014 na veletrhu THE BIG 5
v Dubaji. Dvoumnožstevní technologie
pro splachování 2/4 l splňuje
nejmodernější ekologické a ekonomické
nároky.

Od českých
inženýrů

Kompletní sortiment
Řada předstěnových instalačních systémů
ALCA je navržena tak, aby byla schopna
pokrýt všechny možné způsoby použití.
To zahrnuje zejména zazdívání, suchou
instalaci do sádrokartonu, ale i možnost
umístit systém do prostoru jako solitér.

Neustále se snažíme naše výrobky
vylepšovat tak, aby vám přinášely
naprosté pohodlí. Při plnění této vize se
inspirujeme každodenním životem.

Systémy s odvětráváním
V případě nedostatečného přirozeného
odvětrávání toaletních prostor nabízíme
řešení s nuceným odtahem vzduchu
přes záchodovou mísu. Tento problém
řeší modely předstěnových instalačních
systémů ALCA s označením „V“ v jejich
názvu.

Systémy ECOLOGY
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. Společnost ALCAPLAST
nabízí systémy pro všechny potřebné
objemy spláchnutí až na hranici 2/4 l, což je
normou povolené minimum. Tyto systémy
jsou identifikovatelné na základě písmene
„E“ v názvu modelu.

Systémy SLIM
V nabídce jsou speciální moduly
i do malých prostor, bytových jader,
sádrokartonových příček či pro
rekonstrukce. Díky speciálně vyvinutým
předstěnovým instalačním systémům
SLIM, které mají tloušťku pouhých
84 mm, lze uspořit místo a snadno tak
realizovat i malou koupelnu či toaletu,
kde důležitou roli hraje každý ušetřený
centimetr.
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INOVACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ ALCA
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Instalační rámeček a rukáv
U rámečku rukávu došlo ke změně
v jeho upevňování k nádržce.
Instalace se provádí pouhým
nacvaknutím do připravených
otvorů, čímž se značně urychlí
doba celé instalace. Tento rámeček
lze rovněž použít samostatně při
instalaci systému do sádrokartonu.

Nový ovládací mechanizmus
V nové řadě modulů jsme inovovali
mechanizmus ovládání mezi
tlačítkem a vypouštěcím ventilem.
Díky sofistikovanému systému fixace
v nádržce perfektně drží. Aby se
co nejvíce omezil zvukový projev
tlačítka při splachování, byly šrouby
přicházející do kontaktu s tlačítkem
vybaveny měkkou dorazovou částí,
která tlumí rázy vznikající při stlačení
tlačítka.

Hadička přívodu vody
s o-kroužkem

0–93 mm
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Nově byl do profilu rámu
zakomponován brzdný systém,
který umožňuje jednoduše nastavit
jeho potřebnou stavební výšku
a teprve poté dotažením zajistit
jeho konečnou fixaci. Tím odpadá
nutnost asistence druhého člověka
při instalaci a zároveň se zvyšuje
i přesnost instalace.

Posuvný držák odpadního
kolena

Instalace bez
použití nářadí
07

Inovace tlačítka
Ovládací tlačítko je designovým
a funkčním prvkem instalačního
systému, se kterým přijdete do
každodenního kontaktu. Tlačítko i celý
systém jeho upevnění na nádržku
prošly výraznou modernizací. Vše
bylo navrženo tak, aby byla instalace
co nejrychlejší a nejjednodušší
i bez nutnosti použití nářadí. Díky
jednotlivým tlumicím prvkům je chod
tlačítka tichý a zároveň je tlačítko lépe
fixováno na zdi.

Nová konstrukce uchycení odpadního
kolena usnadňuje jeho připevnění
k rámu instalačního systému. Koleno
je nyní možné vodorovně posouvat
a ovlivňovat jeho hloubku vzhledem
k nosnému rámu v osmi krocích až
o celkových 93 mm. Je tak mnohem
jednodušší připojit různé druhy WC
mís, které by jinak vyžadovaly další
složité zásahy při jejich instalaci.
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Bajonetový mechanizmus umožňuje
instalaci hadičky a napouštěcího
ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí
dotáhnout pouze rukou.
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Brzda kotvicích nohou

Příprava na montáž
bidetovacích zařízení
Reagujeme na nárůst popularity
bidetovacích zařízení, a proto mají
naše systémy integrované otvory
pro připojení vody k požadovanému
zařízení (tzv. DG přechodky). Na
základě této úpravy může na
záchodové míse bez problému
fungovat bidetová sprška, bidetovací
sedátko nebo jiný systém.
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Navštivte nás na webu

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA
Pro zazdívání
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Pro suchou instalaci
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systémů ALCA
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Záruka 6 let
Kompatibilní se všemi tlačítky ALCA

AM112 Basicmodul
WC nádrž pro zazdívání

AM100/850 Alcamodul
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

Jednoduchá a rychlá montáž

AM100/1000 Alcamodul
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

AM101/850 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

AM101/1000 Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

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

AM101/1120D Sádromodul
Předstěnový instalační systém
rozložitelný pro suchou instalaci
(do sádrokartonu)

Nosnost 400 kg
H=

m
125

m

H=

84 m

m

SLIM

AM115/1000 Renovmodul
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

H=

86 m

m

Systém je možné upravit, aby
splachoval od 2 až do 9 litrů vody

SLIM

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Předstěnový instalační systém
pro zazdívání

AM1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdívání

16
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70 m
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AM102/850 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci především při
rekonstrukci bytových jader

ECOLOGY

m
16
H=

AM102/1000 Jádromodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci především při
rekonstrukci bytových jader

70 m
0 –1

m
16
H=

70 m
0 –1

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

m

H=

84 m

AM116/1120 Solomodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do prostoru)

m

SLIM

AM1101/1200 Sádromodul Slim
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)

Pro starší a imobilní
H=
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Vlastnosti programu pro starší a imobilní
Zpevněná konstrukce
Možnost montáže opěrných madel
Jednoduchá dosažitelnost
splachování

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)

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

AM116/1300H Solomodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do prostoru)
– pro osoby se sníženou hybností

AM101/1300H Sádromodul
Předstěnový instalační systém pro
suchou instalaci (do sádrokartonu)
– pro osoby se sníženou hybností

A106/1120
Montážní rám pro madlo

MPO12
Oddálené pneumatické splachování
nožní, kov, zabudování: do podlahy

MPO10
Oddálené pneumatické splachování
ruční, bílé, zabudování: do zdi

MPO11
Oddálené pneumatické splachování
ruční, chrom-lesk, zabudování:
do zdi

Bezbariérová řešení

S odvětráváním
H=

m
125

AM115/1000V Renovmodul
Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro zazdívání
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m

0
–20
160
H=

AM101/1120V Sádromodul
Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro suchou instalaci
(do sádrokartonu)

mm

0
–20
160
H=

AM102/1120V Jádromodul
Předstěnový instalační systém
s odvětráváním pro suchou instalaci
především při rekonstrukci bytových
jader

mm

MPO13
Oddálené pneumatické splachování
nožní, kov, zabudování: na zeď
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MONTÁŽNÍ RÁMY

SENZOROVÝ PROGRAM

Pro umyvadla a baterie

Automatické splachovače WC
Vlastnosti montážních rámů

Výhody senzorového programu
Jednoduché nastavení, možnost
napojení přes mini USB na počítač,
případně na inteligentní řízení
systémů budov

Záruka 6 let
Ocelová konstrukce nastříkaná
práškovou barvou

Program je k dispozici na webových
stránkách www.alcaplast.cz

Jednoduchá a rychlá montáž
A104/850
Montážní rám
pro umyvadlo

A104/1000
Montážní rám
pro umyvadlo

A104/1120
Montážní rám
pro umyvadlo

A117B
Montážní rám
do sádrokartonové
konstrukce pro baterii

Nosnost 400 kg

ASP3
Automatický splachovač WC chrom,
12 V (napájení ze sítě)

ASP3-K
Automatický splachovač WC kov,
12 V (napájení ze sítě)

ASP3-KT
Automatický splachovač WC
s manuálním ovládáním kov,
12 V (napájení ze sítě)

ASP3-B
Automatický splachovač WC chrom,
6 V (napájení z baterie)

ASP3-KB
Automatický splachovač WC kov,
6 V (napájení z baterie)

ASP3-KBT
Automatický splachovač WC
s manuálním ovládáním kov,
6 V (napájení z baterie)

Možnost nastavení hygienického
oplachu
Magnetický spínač pro servisní
odstávku a úklid
Napájení ze sítě nebo baterií
Výběr designů – provedení chrom
nebo kov

Automatické splachovače pisoáru

A104A/1120
Montážní rám
pro umyvadlo a baterii

A104B/1120
Montážní rám
pro baterii

A104AVS/1120
Montážní rám
pro umyvadlo a baterii
s vestavěným sifonem

A117PB
Montážní rám
do sádrokartonové
konstrukce pro
podomítkovou baterii

Pro bidety, pisoáry a ostatní

A105/450
Montážní rám pro bidet

A106/1120
Montážní rám pro madlo
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A105/850
Montážní rám pro bidet

A108/1300
Montážní rám
pro výlevku a baterii

A105/1000
Montážní rám pro bidet

A108F/1100
Montážní rám s nádržkou
pro výlevku s odpadem
Ø90/110 a baterii

A105/1120
Montážní rám pro bidet

A108F/1500
Montážní rám s nádržkou
pro výlevku s odpadem
Ø90/110 a baterii

A107/1120
Montážní rám pro pisoár

A113/1120
Montážní rám
pro závěsné WC kombi

A114/1120
Montážní rám
pro závěsné WC

A107S/1200
Montážní rám pro pisoár
a senzor

A114S/1200
Montážní rám
pro závěsné WC a senzor

ASP4
Automatický splachovač pisoáru
chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4-K
Automatický splachovač pisoáru kov,
12 V (napájení ze sítě)

ASP4-B
Automatický splachovač pisoáru
chrom, 6 V (napájení z baterie)

ASP4-KB
Automatický splachovač pisoáru kov,
6 V (napájení z baterie)

ASP4-KT
Automatický splachovač pisoáru
s manuálním ovládáním kov,
12 V (napájení ze sítě)

Senzorový program zahrnuje výrobky určené
pro bezdotykové použití WC a pisoáru. Program
je využíván v místech s vysokou koncentrací
osob a plně odpovídá platným hygienickým
normám EU. Senzory jsou vybaveny možností
nastavení hygienického oplachu, kdy se WC
mísa sama opláchne proudem vody po každém
zvoleném počtu použití WC nebo po uplynutí
zvoleného času od posledního spláchnutí.
Senzorový program je možné použít jak
u závěsných mís, tak i pisoárů.

Ovládací tlačítka senzorová

M279S Antivandal
Ovládací tlačítko Antivandal se
senzorem pro předstěnové instalační
systémy (napájení ze sítě)

M370S
Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy, bílé
(napájení ze sítě)

M371S
Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy,
chrom-lesk (napájení ze sítě)

M279SB Antivandal
Ovládací tlačítko Antivandal se
senzorem pro předstěnové instalační
systémy (napájení z baterie)

M370SB
Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy, bílé
(napájení z baterie)

M371SB
Ovládací tlačítko se senzorem pro
předstěnové instalační systémy,
chrom-lesk (napájení z baterie)
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SPECIFIKACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ ALCA

Ovládací tlačítka ALCA:
Jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.

Náhradní díly

Garance 25 let dostupnosti veškerých náhradních dílů.
Katalog náhradních dílů:
Ke stažení na webových stránkách www.alcaplast.cz.
Poradenství:
Možnost telefonické a internetové konzultace s techniky
ALCAPLASTU.

Bezpečné napojení
na vodu

Uzavření vody v nádržce:
Rohový ventil SCHELL (sedlový).
Napojení na přechodové šroubení:
Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost.

Ekologické
splachování

Jakýkoliv předstěnový instalační systém ALCA 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.

Nadstandardní
příslušenství

Veškeré příslušenství součástí balení:
Součástí balení každého výrobku je kompletní
instalační příslušenství pro připojení WC mísy
včetně kotevního materiálu a všech potřebných
instalačních krytek.

Regulace průtoku
vody

Vložením a nastavením regulátoru průtoku vody lze měnit
dynamiku proudu vody, čímž předejdete nechtěnému vystříknutí
vody při splachování. Redukce je vhodná pro všechny typy
předstěnových instalačních systémů, vypouštěcích ventilů
a nádržek ALCA (kromě Slim a systému A08A).

Napojení
bidetovacích
zařízení

Připojení vody k bidetovacím sedátkům a sprškám:
Díky držáku s DG přechodem jednoduše napojíte vodu do bidetovacích sedátek
a spršek.
Možno připojit k řadám výrobků:
AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116

Nádržka z 1 kusu

Garantovaná nepropustnost:
Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její absolutní
nepropustnost.
100% kontrola:
Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu.
Kvalitní materiál:
Polyethylen (PE) – zaručuje dlouhodobě stálé vlastnosti a dlouhou životnost.

Vše jedním klíčem

U předstěnových instalačních systémů došlo k sjednocení velikostí
hlav šroubů. Nově tedy postačí pouze jeden klíč k instalaci celého
modulu.

Jednoduché
nastavení

U komponentů, které je potřeba v systému zajistit, dotáhnout
nebo nastavit, došlo k jejich zvýraznění červenou barvou.
Snahou je maximálně zjednodušit jednotlivé kroky instalace
a tím co nejvíce zrychlit montáž.

Kompatibilita
tlačítek

Duální splachování

Výška rámu
1120 mm
a označení středu
rámu
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Duální splachování 3/6 l s hygienickou rezervou:
Objem vody v nádržce: 9 l
Malé spláchnutí: 3 l
Velké spláchnutí: 6 l
Hygienická rezerva: 3 l
Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro
případnou potřebu dodatečného opláchnutí.

6–9 l

3l

3l
6l
9l

V návaznosti na trend používání velkoformátových dlažeb jsme snížili výšku
nosného rámu z původních 1176 mm na 1120 mm. Systém je nyní lépe uzpůsoben
k instalaci i do míst, které mají na výšku 1,2 m. Nově přibylo i označení středu rámu
a nivelace.

1120 mm

29

Navštivte nás na webu

Tradice, kvalita,
inovace a design,
spolu s námi tvoří
ALCAPLAST.

ŠEST SVĚTOVÝCH POBOČEK
ALCAPLAST
Navrhujeme naše výrobky tak, aby
mohly zjednodušovat život napříč státy.
Díky tomu, že jsou univerzální a splňují
náročné mezinárodní normy, to není
problém. Distribuční sklady a obchodní
týmy společnosti ALCAPLAST v zemích
mimo Českou republiku zajišťují zlepšení
komunikace a služeb našim zákazníkům.

ALCA – PRÉMIOVÁ ZNAČKA
Prémiová značka ALCA představuje
řadu designově propracovaných
výrobků s vysokou užitnou hodnotou.
ALCAPLAST je tvůrcem nových trendů
v sanitární technice. Naše spolupráce
s předními českými designéry při
tvorbě nových výrobkových řad
přinesla prestižní ocenění.

ZALOŽENÍ FIRMY
Česká rodinná firma byla založena v roce
1998. V té době jsme vyráběli pouze dva
výrobky – napouštěcí a vypouštěcí ventil.
Současný široký sortiment výrobků firmy
ALCAPLAST se stal nejprodávanějším ve
svém oboru v mnoha zemích světa.

ČESKÝ VÝROBEK OD ČESKÝCH INŽENÝRŮ
Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní
charakteristiky výrobků ALCAPLAST. Odborná profesionalita
a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice českého
průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém světě svými
výrobky, které jsou moderní a na které je spolehnutí.

KONTROLA KVALITY
Proces výroby je kontrolován systémem
řízení jakosti ISO 9001:2008 a je
certifikován společností Det Norske
Veritas. Výrobky jsou testovány
a certifikovány instituty pro testování
a certifikaci ITC Zlín v České republice
a OFI v Rakousku. Ve vlastní laboratoři
jsou všechny výrobky průběžně
kontrolovány, čímž je zaručena vysoká
úroveň kvality a spolehlivosti.
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MANAŽERKA ROKU 2015
Vítězství výkonné ředitelky
Radky Prokopové v nejprestižnější
manažerské soutěži v ČR
a získání titulu Manažerka roku
2015 je oceněním za nastavené
moderní metody firemního řízení.

ALCAPLAST ACADEMY
V roce 2009 byla slavnostně otevřena Alcaplast
Academy. Školicí středisko vzniklo za účelem
podpory vzdělávání zákazníků ﬁrmy ALCAPLAST,
založené na prezentaci a přímém odborném výcviku
prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast Academy se
umístila na druhém místě v kategorii školicích středisek
v soutěži „Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý rok
našimi školeními projde přes 3 000 odborníků. Ti jsou
pak zárukou odborné montáže a technické podpory na
trhu.
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Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven
pomoci při projektování, instalaci i stanovování
projektových cen našich výrobků!
Český výrobek
ISO 9001:2008
Edition 1/2016 CZ, © Alca plast, s. r. o.
Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 Sb. v platném znění
2011/95/EC including amendments

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.
Novozámocká, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
tel.: +421 376 579 521
mobil: +421 918 977 220, +421 903 742 035
fax: +421 376 516 127
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk
www.alcaplast.sk

