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Együtt kezdünk 
minden napot, 
miért ne hoznánk ki 
belőle a legjobbat!

Falsík alatti szerelési rendszerek



Cégünket a folyamatos újításra és az innováció 
iránti szenvedélyünkre építettük. Szeretnénk kiváló 
minőségű termékeket kínálni a vásárlóinknak, 
amelyek megkönnyítik a mindennapi életüket –  
ez az ALCAPLAST társaság mozgatórugója.

— František Fabičovic, alapító és tulajdonos
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Barbora Škorpilová
Tervező és designer, az ALCAPLAST társaság FLAT 
ALUNOX nyomólapok megalkotója, napjainkban 
saját stúdiójában, a MIMOLIMIT Kft -ben 
tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított.

Minden részletet 
alaposan kidolgozunk, 
mivel fontos számunkra 
az összes termékünk 
tökéletes funkcionalitása. 
Büszkeségeink a FLAT 
nyomólapok, melyek 
egyesítik az innovatív 
designt és a kiemelkedő 
minőséget.
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FLAT NYOMÓLAPOK



Az innováció a 
szenvedélyünk 

FLAT NYOMÓLAPOK

Anti-fingerprint
A FLAT nyomólapok felülete speciális 
réteggel van ellátva, amelyen nem marad 
meg az ujjlenyomat. Ennek a felületnek 
esztétikai funkción kívül más előnye is van. 
A nyomólapok nem igényelnek gyakori 
ápolást, így jelentősen növekedik az 
élettartamuk. 

Egyszerűen kompatibilis
Úgy gondoljuk, hogy a tökéletes dolgok 
nem feltétlenül bonyolultak. Ezért 
terveztük úgy nyomólapjainkat, hogy 
azok kombinálhatóak legyenek az összes 
ALCA falsík alatti rendszerrel. Ön ezért 
tetszés szerint bármelyik nyomólapunkból 
választhat. Ezen felül a szerelésük egyszerű 
és gyors. Probléma mentes és egyszerű 
a régebbi nyomólapok kicserélése a már 
beépített rendszereknél. 

Tökéletes kivitelezés
A fém elemek tökéletesen illeszkednek 
egymásba, köszönhetően a legfejlettebb 
lézervágó technológiának. A teljes 
gyártási folyamatot alárendeltük 
a minőségirányítási rendszernek, és ezt 
a Det Norske Veritas társaság hitelesíti. 
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Látogasson el honlapunkra

STRIPE nyomólapok üveg 
betéttel

A fehér vagy fekete színű üveg betétes 
nyomólapok a finom dizájnjuknak 
köszönhetően jól illenek minden 
modern fürdőszobába. A hangsúlyos 
részletek és az egyszerű forma kiemeli 
az exkluzív üveganyag szépségét. Az 
esztétikus kivitelt rozsdamentes acél 
elemek egészítik ki.



Bár nagy örömmel töltenek 
el bennünket a design 
kategóriában nyert díjak, 
a legnagyobb jutalmunk 
mégis a vásárlóink 
mindennapi elégedettsége 
Szerettük volna elérni, hogy a FLAT nyomólapok ne csak elegánsak, 
hanem praktikusak is legyenek, mivel nem hiszünk a céltalan 
szépségben. Ezért az örömünkre szolgál, hogy a filozófiánk 
elismerést kapott a Red Dot Award 2014 formájában. A Product 
Design kategóriában sikerült nyernünk ezen a rangos design-termék 
versenyen.
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Tökéletesség 
karnyújtásnyira

FLAT ALUNOX

FLAT ALUNOX nyomólapok 
háttérvilágítással 

Színválaszték: kék, piros, zöld, fehér és rainbow

FUN
Alunox-matt

Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm 
Öblítés: kettős  
Anyaga: fém

Bemutatjuk az AIR LIGHT 
nyomólapot, amely 
háttérvilágítással 
kombinálva kellemesen 
visszafogott 
megvilágítást ad, így 
kiemeli fürdőszobája 
tervezési megoldásait.
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Hiszünk benne, hogy 
az apró részletek 

alkotják az egészet

Nyomólapok falsík alatti 
szerelési rendszerekhez 

Nyomólapjainkat progresszív design 
kivitelben kínáljuk. Nyomólapjaink, 
melyek egyszerűen felszerelhetők 
bármely falsík alatti rendszerünkre, 
fejlesztésünk büszkeségei. A kifinomult 
megoldás lehetővé teszi az öblítési 
mennyiség beállítását, így nem pazarolja 
feleslegesen a vizet.

Látogasson el honlapunkra

STRIPE 
Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 × 165 × 20 mm

TURN
Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm

STING
Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 × 165 × 26 mm

AIR 
Alunox-matt  
Külső méretek: 247 × 165 × 29 mm



és a sokszínűség 
szabadságot hoz

M70 Fehér M72 Króm-matt M73 Króm-fényes/matt M75 AranyM71 Króm-fényes

M170 Fehér M171 Króm-fényes M172 Króm-matt M173 Króm-fényes/matt M175 Arany

M270 Fehér M271 Króm-fényes M272 Króm-matt M275 AranyM277 Antracit

M370 Fehér M371 Króm-fényes M372 Króm-matt M375 AranyM378 Fekete

M470 Fehér M471 Króm-fényes M472 Króm-matt M475 AranyM478 Fekete

M1710 Fehér M1721 Króm-fényes M1730 Fehér

M1713 Króm-fényes/matt M1722 Króm-matt M1732 Króm-matt

M1718 Fekete M1725 Arany M1738 Fekete

M1741 Króm-fényes M1710-8 Fehér/feketeM1720-1 Fehér/króm-fényes

M1743 Króm fényes/matt M1712-8 Króm-matt/feketeM1728-2 Fekete/króm-matt

M1745 Arany M1728-5 Fekete/arany
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M1370 Fehér-matt M1371 Rozsdamentes-matt M1372 Zöld-matt M1374 Fekete-fényes M1375 Fekete-matt

TURN Alunox-matt/fényes STING Alunox-matt/fényes FUN Alunox-matt STRIPE Alunox-matt/fényes AIR Alunox-matt

ALUMÍNIUM 

TURN-INOX Rozsdamentes-
félmatt/fényes

STING-INOX Rozsdamentes-
félmatt/fényes

FUN-INOX Rozsdamentes-
félmatt

STRIPE-INOX Rozsdamentes-
félmatt/fényes

AIR-INOX Rozsdamentes-
félmatt

FUN-WHITE Rozsdamentes-
fehér fényes

STRIPE-WHITE 
Rozsdamentes-fehér fényes

STRIPE-BLACK 
Rozsdamentes-fekete fényes

STRIPE-GL1200 Üveg-fehér STRIPE-GL1204 Üveg-fekete

FUN-ANTIC Bronz-antic

ALCA NYOMÓLAPOK 

Alap Külső méretek: 247 × 165 × 19/15 mm Berakásos Külső méretek: 247 × 165 × 16,5 mm

M371S 
Króm fényes – szenzorral

M370S 
Fehér – szenzorral
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Látogasson el honlapunkra

FLAT Külső méretek: 247 × 165 × 29/5 mm

ROZSDAMENTES 
ACÉL

SZÍNES 
MAGASFÉNYŰ

BRONZ-ANTIK

ÜVEG

Vandálbiztos Külső méretek: 247 × 165 × 10 mm Szenzoros Külső méretek: 247 × 165 × 16 mm

M279S Antivandal 
Vandálbiztos – fém szenzorral

M279 Antivandal 
Vandálbiztos – fém

ROZSDAMENTES 
ACÉL

MŰANYAG

5 mm



Lehetőséget lát 
a pihenésre?
Mi lehetőséget látunk 
az innovációra!
Folyamatosan igyekszünk a termékeinket 
úgy fejleszteni, hogy teljes kényelmet 
nyújtsanak Önnek. Elképzeléseink 
megvalósításában a mindennap életből 
nyerünk ihletet.

Teljes körű szortiment
Az ALCA falsík alatti szerelési rendszereket 
úgy tervezték, hogy variálható legyen az 
összes lehetséges felhasználási móddal. Ez 
magába foglalja különösen a gipszkartonba 
való száraz szerelést, de lehetővé teszi 
a térbe helyezhető szerelést is.

Rendszerek szagelszíváshoz
Arra az esetre kínálunk rendszereket 
szagelszíváshoz, ahol nincs lehetőség 
a toalett helyiségek természetes 
szellőzésére. Ezt a problémát oldja meg az 
ALCA szerelési rendszere. Ezen termékek 
megnevezésében „V” jelölés szerepel.

ECOLOGY rendszerek
Az ügyfeleink igényeinek eleget téve, 
bemutatjuk Önöknek az új, gazdaságos, 
ECOLOGY szerelési rendszereket. 
Ezáltal reagálunk az új trendre, így 
a WC-csészék öblítése kevesebb, mint 
3/6 liter vízmennyiséggel történik. 
Ezekhez a csészékhez azok a falsík alatti 
rendszerek szükségesek, amelyek ilyen 
alacsony mennyiségű vízzel képesek 
működni. Az ALCAPLAST társaság olyan 
szerelési rendszereket is kínál, melyeknél 
a szükséges öblítési mennyiség határértéke 
2/4 liter, ami a megengedett minimum. 
Ezen termékek megnevezésében „E” betű 
szerepel.

SLIM rendszerek
Kínálatunkban speciális rendszerek is 
találhatók, panellakások fürdőszobáinak 
átépítéséhez, gipszkarton válaszfalakhoz. 
A kifejezetten erre a célra tervezett, 
mindössze 84 mm vastagságú SLIM 
rendszernek köszönhetően helyet 
takaríthatnak meg olyan fürdőszobában, 
vagy WC-ben, ahol minden centiméter 
számít.
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Cseh 
mérnököktől

ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK 
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Látogasson el honlapunkra

Innovatív termék 
a fenntartható fejlődés terén

A falsík alatti ECOLOGY rendszer, 
amely kis mennyiségű vizet használ 
az öblítéshez, rangos elismerést nyert 
a Gaia Awards 2014 kiállításon  
a THE BIG 5 kategóriában Dubaiban. 
A kettős öblítésű rendszer 2/4 l megfelel 
a legújabb környezetvédelmi és 
gazdasági igényeknek.



ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK INNOVÁCIÓJA
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0–93 mm

Szerelés 
szerszámok 
használata nélkül 

Szerelési keret és a gallér 
Megváltozott a nyomólapok 
rögzítő kerete és a gallér. A rögzítés 
az előkészített nyílásokba való 
pattintással történik, így lényegesen 
csökken a teljes szerelési idő. Ez 
a rögzítő keret külön is használható 
gipszkartonba történő szerelésnél. 
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Új működtető mechanizmus
A falsík alatti WC rendszereink új 
termékkínálatánál megújítottuk 
a nyomólap és az öblítőszelep 
közötti működtető mechanizmust. 
A praktikus rögzítő rendszernek 
köszönhetően tökéletesen tart 
a tartályban. Annak érdekében, hogy 
öblítéskor minimálisra csökkenjen 
a nyomólap általi zaj, puha 
bevonatot kaptak azok a csavarok, 
amelyek érintkeznek a nyomólappal 
használat közben. 
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Bekötőcső o-gyűrűvel
A bajonettzárnak köszönhetően 
a bekötőcső szerszámok nélkül 
rögzíthető a feltöltőszelephez, 
elegendő kézzel meghúzni.
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Fékek a rögzítő lábakhoz
A rögzítő lábakon elhelyezett fékek 
lehetővé teszik a szerelésnél az 
előre beállított szerkezeti magasság 
megtartását. Ezáltal a szerelés 
jóval pontosabb lesz és önállóan is 
elvégezhető.
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A bekötő idom állítható tartója
Az új kialakítás megkönnyíti 
a csőcsonk rögzítését a szerelési 
kerethez. A csőcsonk így vízszintesen 
eltolható, a szerelőkerettől való 
távolsága 0–93 mm-ig állítható. 
Ezáltal jóval könnyebb különböző 
típusú WC csészék csatlakoztatása, 
melyek korábban bonyolultabb 
szerelést igényeltek. 
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A bidé rendszerek 
szerelésének előkészítése
A bidé rendszerek népszerűségének 
növekedésére reagálva 
szerelőkereteinken beépített 
vízcsatlakozót (un. DG karmantyú) 
helyeztünk el a kívánt 
berendezéshez. Ezzel a megoldással 
a WC csészéhez gond nélkül 
használható kézi bidé zuhany, bidé 
ülőke, vagy más rendszer. 

06

Nyomólapok innovációja 
A falsík alatti rendszer dizájnos és 
funkcionális eleme a nyomólap, mellyel 
minden napos kapcsolatban vagyunk. 
A nyomólap és rögzítő rendszere 
jelentős korszerűsítésen esett át. 
Mindent úgy terveztek, hogy a szerelés 
a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb 
legyen, szerszámok használata nélkül. 
A szigetelő elemeknek köszönhetően 
csökken a nyomólap működése általi 
zaj, és jobban rögzíthető a falba.
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H = 125 mm
H = 125 mm

AM101/850 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM101/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM101/1000 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM116/1120 Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (térbe helyezhető)

AM102/850 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (főképp panellakások 
fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM102/1000 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (főképp panellakások 
fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM102/1120 Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (főképp panellakások 
fürdőszobáinak átépítéséhez)

H = 200 mm

AM101/1120D Sádromodul
Szétvehető falsík alatti szerelési 

rendszer száraz szereléshez 
(gipszkarton)

H = 125–200 mm

AM1101/1200 Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

A106/1120 
Szerelőkeret kapaszkodóhoz 

AM101/1300H Sádromodul 
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton) –  
mozgáskorlátozott személyek 

számára

AM116/1300H Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (térbe helyezhető) –  
mozgáskorlátozott személyek 

számára

MPO11
Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-kézi, fényes-króm, beépítés: 
falba

MPO10
Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-kézi, fehér, beépítés: falba

MPO12
Távműködtetésű pneumatikus 
öblítés-lábbal, fém, beépítés: 

padlózatba

MPO13
Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-lábbal, fém, beépítés: falra

AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz 

AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz 

H = 125 mm
H = 125 mm

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz 

AM1112 Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz

SLIMSLIM

AM100/1000E Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY befalazáshoz

AM101/1120E Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer 
ECOLOGY száraz szereléshez 

(gipszkarton)

AM102/1120E Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY száraz szereléshez (főképp 
panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez)

AM115/1000E Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY befalazáshoz

AM101/1120V Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer 
szellőző előkészítéssel száraz 

szereléshez (gipszkarton) 

AM102/1120V Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer 
szellőző előészítéssel száraz 

szereléshez (főképp panellakások 
fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM115/1000V Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

szellőző előkészítéssel befalazáshoz 
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AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz

H = 125 mm

Látogasson el honlapunkra

ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

Befalazáshoz 

H = 84 mm
H = 86 mm

H = 125 mm

ECOLOGY

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–170 mm

Szellőzővel

H = 125 mm

Száraz szereléshez

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

SLIM

H = 84 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

Idősek és mozgáskorlátozottak reszére

H = 200 mm

ALCA falsík alatti szerelési rendszerek 
tulajdonságai

Garancia: 6 év

Kompatibilis az összes ALCA 
nyomólappal 

Egyszerű és gyors szerelés

Terhelés 400 kg

A rendszer öblítése állítható 2-től 
9 liter vízmennyiség között

Az idősebbek és mozgáskorlátozottak 
program tulajdonságai 

Megerősített szerkezet

Kapaszkodók szerelésének 
lehetősége 

Az öblítés egyszerű elérése 

Akadálymentes megoldások

H = Szerelési mélység



A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz

A104A/1120
Szerelőkeret mosdóhoz 

és csaptelephez

A105/450
Szerelőkeret bidéhez

A106/1120
Szerelőkeret 

kapaszkodóhoz 

A105/850
Szerelőkeret bidéhez

A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz 

A105/1000
Szerelőkeret bidéhez

A107S/1200
Szerelőkeret piszoárhoz 

és szenzorhoz 

A105/1120
Szerelőkeret bidéhez

A108/1300
Szerelőkeret falikúthoz 

és csaptelephez 

A114/1120
Szerelőkeret falra 

függesztett WC-hez

A113/1120
Szerelőkeret fali WC-hez

A114S/1200
Szerelőkeret falra 

függesztett WC-hez és 
szenzorhoz 

A104/1000
Szerelőkeret mosdóhoz

A104B/1120
Szerelőkeret  
csaptelephez

A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz

A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett 

mosdóhoz és 
csaptelephez beépített 

szifonnal

A117B
Gipszkarton szerkezetbe 
beépíthető szerelőkeret 

csaptelephez

A117PB
Gipszkarton szerkezetbe 
beépíthető szerelőkeret 
falsík alatti csaptelephez

M371S
Nyomólap szenzorral a falsík alatti 

szerelési rendszerekhez, fényes-
króm (hálózati)

M370S
Nyomólap szenzorral a falsík alatti 

szerelési rendszerekhez, fehér 
(hálózati)

M279S Antivandal
Vandálbiztos nyomólap szenzorral 

a falsík alatti szerelési rendszerekhez, 
fém (hálózati)

A szenzor program az érintés nélküli WC 
használatához való termékeket tartalmazza. Ez 
a rendszer olyan helyeken alkalmazható, ahol 
több ember tartózkodik, így teljes mértékben 
megfelel az EU higiéniai követelményeknek. 
A szenzorokon beállítható a higiéniai öblítés, 
ezáltal a WC csésze önmagát öblíti minden 
egyes használat után, vagy az utolsó öblítéstől 
számított megadott idő elteltével. A szenzor 
program egyaránt használható a függesztett 
csészékhez és piszoárokhoz is.

ASP3
Automata WC öblítő, króm, 12 V 

(hálózati)

ASP3-KB
Automata WC öblítő, fém, 6 V 

(elemes)

ASP4-B
Automata piszoár öblítő, króm, 6 V 

(elemes)

ASP4-K
Automata piszoár öblítő, fém, 12 V 

(hálózati)
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A108F/1100
Szerelőkeret tartállyal 

falikúthoz szennycsővel 
DN90/110 és csapteleppel

A108F/1500
Szerelőkeret tartállyal 

falikúthoz szennycsővel 
DN90/110 és csapteleppel

SZERELŐKERETEK

Mosogatók és csaptelepek számára

Szerelőkeretek tulajdonságai 

Garancia: 6 év

Acélszerkezet porszórt felülettel 

Egyszerű és gyors szerelés

Terhelés 250 kg

Bidéhez, piszoárhoz stb.

Automata WC öblítők

ASP3-B
Automata WC öblítő, króm, 6 V 

(elemes)

SZENZOR PROGRAM

ASP3-K
Automata WC öblítő, fém, 12 V 

(hálózati)

ASP4
Automata piszoár öblítő, króm, 12 V 

(hálózati)

ASP3-KBT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, 

fém, 6 V (elemes)

ASP3-KT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, 

fém, 12 V (hálózati)

A szenzor program előnyei 

Egyszerű beállítás, lehetséges 
csatlakozás a mini USB-n 
a számítógéphez, esetleg az 
intelligens épületfelügyeleti 
rendszerekre

A program elérhető 
a www.alcaplast.hu honlapon

A higiéniai öblítés beállításának 
lehetősége

Mágneskapcsoló a szervizelés és 
karbantartás idejére

Hálózati vagy elemes csatlakozás

Design választék – króm vagy fém 
kivitelAutomata piszoár öblítők

ASP4-KB
Automata piszoár öblítő, fém, 6 V 

(elemes)

ASP4-KT
Automata piszoár öblítő kézi, fém, 

12 V (hálózati)

Szenzoros nyomólapok 

M371SB
Nyomólap szenzorral a falsík alatti 

szerelési rendszerekhez, fényes-
króm (elemes)

M370SB
Nyomólap szenzorral a falsík alatti 

szerelési rendszerekhez, fehér 
(elemes)

M279SB Antivandal
Vandálbiztos nyomólap szenzorral a 
falsík alatti szerelési rendszerekhez, 

fém (elemes)

A104PB/1120
Szerelőkeret falsík alatti 

csaptelephez
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ALCA nyomólapok:  
Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel. 

Kettős öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal: 
Víz mennyiség a tartályban: 9 l  
Kis öblítés: 3 l  
Nagy öblítés: 6 l  
Higiéniai tartalék: 3 l  
A nagy öblítés után, van még három liter tartalék a szükséges további 
öblítéshez.

Nyomólapok 
kompatibilitása 

Kettős öblítés

Mivel egyre gyakoribb a nagy méretű járólapok használata, ezért csökkentettük 
a tartókeret magasságát az eredeti 1176 mm-ről 1120 mm-re. Ez a rendszer most 
már alkalmasabb olyan helyeken is, ahol a magasság 1,2 m. Kiegészült a keret 
közepének megjelölésével és a szintezővel.

A keret magassága 
1120 mm és 
a keret közepének 
megjelölése 

Garantált szivárgásmentesség:  
A víztartály egy darabból készül, ezáltal egyáltalán nem ereszti át a vizet. 
100% kontroll:  
Minden egyes tartály szigetelését légnyomással ellenőrizték.  
Minőségi anyag:  
Polietilén (PE) – biztosítja a stabil tulajdonságokat és a hosszú élettartamot.

Tartály 1 darabból 

3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

Minden tartozék a csomag tartalma: 
Minden termék csomagolása tartalmazza az összes 
szükséges szerelési tartozékot a végelzárókkal 
együtt.

Kiegészítő 
tartozékok

Bidé ülőkék és kézi bidé zuhanyzókhoz való vízcsatlakozás.  
A bidé ülőkék és kézi bidé zuhanyzók a DG karmantyúnak köszönhetően könnyen 
csatlakoztathatók a vízvezetékhez. 
Következő termékekhez csatolható:  
AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116

Bidé berendezések 
csatlakozása

25 év garancia, összes pótalkatrész elérhetősége. 
Alkatrészek katalógusa:  
Letöltéshez www.alcaplast.hu honlapunkon  
Tanácsadás: 
Telefonos és internetes konzultációs lehetőség az 
ALCAPLAST technikusaival. 

Vízelzáró a tartályban:  
SCHELL sarokszelep (nyerges). 
Csatlakozás az átmeneti szerelvényre:  
Gyárban készült csatlakozás, garantált tömítés.

Biztonságos 
vízcsatlakozás 

Mindent egy 
kulccsal 

Egyszerű beállítás 

Alkatrészek

A falsík alatti szerelési rendszereknél bevezettük az egységes 
méretű csavarfejeket. Mostantól ezért elegendő egyetlen kulcs 
az egész rendszer beszereléséhez. 

Piros színnel jelöltük azokat az alkatrészeket, melyek 
rögzítések biztosításához szükségesek. Az a cél, hogy 
maximálisan egyszerűsítsük a beépítés egyes lépéseit, ezáltal 
felgyorsul a szerelési idő. 

Vízáramlás 
szabályozás 

A vízáramlás szabályozó behelyezésével és beállításával az erős 
víz áramlását lehet változtatni, ezáltal elkerülhető a nem kívánt 
kifröccsenő víz az öblítés során. A szűkítő alkalmas minden 
típusú falsík alatti szerelési rendszerhez, leeresztő szelephez 
és ALCA tartályokhoz (kivéve SLIM és az A08A rendszert).

Takarékos öblítés

Bármilyen falsík alatti ALCA szerelési rendszer (kivéve SLIM 
rendszert) könnyen átalakítható az ECOLOGY rendszerre, 
A06E öblítőszelep csere segítségével, és megfelelő típusú WC 
csésze kiválasztásával. Fokozatosan állítható öblítés 2 litertől 
9 literig. 

1120 mm

AZ ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI 

Látogasson el honlapunkra



Minőség, technikai 
megoldások, innováció, 
design – ezek az ALCAPLAST 
termékek alapvető jellemzői.

CÉGALAPÍTÁS 
A Cseh családi vállalkozás 1998-ban 
alakult. Abban az időben csak két 
terméket gyártottunk – feltöltő és 
öblítőszelepet. A jelenlegi széles 
termékkínálattal az ALCAPLAST lett 
a legkeresettebb ezen a szakterületen 
a világ több országában is.

ALCAPLAST ACADEMY
2009-ben ünnepélyesen felavatták az Alcaplast 
Academy. Az oktatási központ üzleti partnereink 
képzéstámogatására jött létre a közvetlen 
szakmai termékoktatás révén. Alcaplast Academy 
második helyen végzett a „Business Project 2010” 
elnevezésű versenyen az iskoláztatási központok 
kategóriában. Minden évben a képzéseinken több, 
mint 3000 szakember vesz részt. Ezek a szakemberek 
a szakszerű szerelés és műszaki támogatás biztosítékai. 

AZ ALCAPLAST HAT 
NEMZETKÖZI TELEPHELYEI
Úgy tervezzük termékeinket, hogy 
azok egyszerűsítsék az életet az egyes 
országokban. Mivel ezek a termékek 
megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, 
ez nem jelent problémát. Az ALCAPLAST 
társaság elosztó raktárai és az értékesítési 
csapatok Csehország területén kívül 
más országokban is biztosítják a jobb 
kommunikációt és szolgáltatást az 
ügyfeleiknek.

CSEH TERMÉK CSEH MÉRNÖKÖKTŐL
Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek 
az ALCAPLAST termékek alapvető jellemzői. Szakmai 
professzionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh 
ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve 
világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és 
megbízhatóak. 

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A teljes gyártási folyamat a Norske 
Veritas társaság által hitelesített 
ISO 9001:2008 minőségirányítási 
rendszer alapján történik. A termékeink 
tesztelése és tanúsítása az ITC Zlín 
Csehországban és az Ausztriai OFI 
tesztelő és tanúsító szervezeteknél 
történik. Saját laboratóriumban az összes 
terméket folyamatosan ellenőrizzük, ami 
biztosítja a magas szintű minőséget és 
megbízhatóságot.

ALCA – PRÉMIUM MÁRKA
Az ALCA prémium márka 
formatervezett termékek sora, 
amely magas használati értéket 
képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter 
berendezések új trendjeinek alkotója. 
Az együttműködésünk a vezető 
cseh tervezőkkel új terméksorok 
létrehozásánál, egy sor rangos díjat 
hozott.

A 2015-ÖS ÉV 
MENEDZSERE 
Radka Prokopová ügyvezető 
igazgató elnyerte a Cseh 
Köztársaság legrangosabb, 
vezetőinek járó, Az Év Menedzsere 
2015 díjat a korszerű vállalat 
irányításért. 
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Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll 
segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink 
projektárának megállapítása során!

Cseh termék  
ISO 9001:2008

Edition 1/2016 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV 
616/2006 sz. módosított  
2011/95/EC including amendments
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tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország 
tel.: +420 519 821 041 – export  
fax: +420 519 821 083 
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz 
www.alcaplast.cz
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