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Нова 
ера

лукс
Премиум бранда ALCA получава  

нов свеж облик за своя 24-ти рожден ден. 

Елегантен дизайн, първокласна изработка и над- 
стандартната гаранция остават непроменени.

Новото лого е придружено с преименуването 
на компанията. Alcaplast променя името си на 

Alcadrain, което по-добре изразява естеството на 
продуктите.
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18–19
Защита на вашето здраве
Живеем във време, където животът ни 

е драматично засегнат от нов вирус. 
Профилактиката е от съществено 

значение в борбата срещу неговото 
разпространение, поради което 

предлагаме поредица от иновации, които 
предотвратяват разпространението на 
вируси и бактерии, като по този начин 

защитаватвашето здраве.

24–25

6–9

Иновации на системите за вграждане 
ALCA

Системите за вграждане ALCA никога не са били по-добри! 
Иновациите от 2021 г. правят инсталацията още по-лесна, 

допринасяйки с по-тиха работа и превъзходна хигиена.

Програма INDIVIDUAL
Продуктите от гамата INDIVIDUAL 
съчетават атрактивни цветове 
с изключително устойчиви 
повърхности. Открийте 
технологията за PVD покритие 
и създайте вашия интериор 
с вашата индивидуалност.

28–31
Спестяване на вода и чист въздух
Ефективно и дискретно. Системите за вграждане 
ALCA мислят за твоите нужди. Докато ECOLOGY 
гарантира намаляване на консумацията на вода, 
мощния извличащ вентилатор гарантира вашия личен 
комфорт.

32–37

Съдържание

Заедно създаваме 
място, където 

можете да 
се изпълните 

с енергия

Адаптивни решения
Нямате място? Банята е на тавана? Няма 

проблем. Имаме решения за всички 
видове тухлени къщи, както и за дървени 

конструкции.

⟵

⟵

⟵

⟵
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Уникална PVD технология
Луксозното висококачествено покритие на повърхността на PVD 
продуктите е създадено чрез нанасяне на много тънък слой от специално 
покритие, което се слива с основния материал на атомно ниво.

Изработени от най- висококачествени материали
Резултатът е повишена издръжливост и дълготрайност на продукта, както 
и елегантен външен вид. В супер лъскаво покритие или във вариант с по- 
изразена текстура. Двата варианта се предлагат в четири цвята.

Individual
БУТОНИ FLAT

Матиран-матПолиран
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RG-P

N-P

GM-P
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ПРОГРАМА

Individual Перфектна 
хармония
Възможно е да съчетаем вашия 
личен вкус с очарователно червено 
злато или може би предпочитате 
ослепителен чисто златист цвят? 
Може би натуралния цвят на 
оръжейният метал? Независимо какво 
решите, винаги може да разчитате на 
перфектната устойчивост на цветовете 
и устойчивостта на износване.

Перфектно 
съвпадение
Избрахме най-търсените нюанси и 
перфектно съобразихме цветовете с 
всички продукти от гамата INDIVIDUAL. 
Следователно не е нужно да се 
притеснявате, че вашия бутон, сифон, 
CLICK/CLACK или ъглови кран няма да 
съвпадат помежду си.

AM115/1000 
+ FUN-G-P
Структури за вграждане 
в масивни стени с бутон  
FLAT FUN златно-полиран

Попитайте вашия архитект или 
магазин за баня за цветна мостра.

A400-RG-P
Сифон за мивка DN32 DESIGN метал,  
RED GOLD-полиран

A392-RG-P
Витло метално за сифон CLICK/CLACK 1  
1/4" c преливник, голяма тапа,  
RED GOLD-полиран

A55K-RG-P
Сифон за вана автоматичен,  
RED GOLD-полиран

ARV001-RG-P
Кран ъглов с филтър 1/2"×3/8",  
RED GOLD-полиран

FUN-RG-P
Бутон за вградени тоалетни казанчета, RED GOLD-полиран 



5 мм
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Бутони с механизъм за 
накланяне
Рамките на избрани бутони от гамата FLAT 
имат добавен механизъм с накланяне за 
по-лесно отстраняване на бутона. В комбинация 
с диспенсър за таблетки, включен във всяка 
структура, той създава още по- добра хигиена 
във вашата тоалетна.

Против пръстови отпечатъци
Повърхността на бутоните FLAT имат специален 
защитен слой, който не оставя петна или следи 
от пръсти. Благодарение на този защитен слой, 
бутоните не се нуждаят от постоянна поддръжка 
или почистване, като по този начин значително 
се удължава живота им.

STRIPE
Alunox-мат/полиран

FUN
Alunox-мат

TURN
Alunox-мат

AIR
Alunox-мат

FUN-WHITE
Неръждаем-бял гланц

FUN-BLACK
Матово черно от неръждаема 
стомана

FUN-ANTIC
Бронз-античен

FUN / FUN-INOX
Alunox / Неръждаема стомана

FUN-BRASS
Mесинг

FUN-RG-P
ЧЕРВЕНО ЗЛАТО-гланц

FLAT FUN за 
всеки интериор

Бутон с подсветка FLAT 
ALUNOX
Представяме ви бутона AIR LIGHT, който 
в комбинация с подсветка носи приятно 
приглушено осветление, което подчертава 
функционалните и дизайнерски решения на 
вашата баня.

Предлага се в следните цветове: син, 
червен, зелен, бял и с цветовете на дъгата

БУТОНИ FLAT

Moon

MOON
Alunox-мат  
Външни размери : 247 × 165 × 5 мм

Нов бутон Moon
Новият дизайн е създаден чрез комбиниране на кръгла и 
квадратна форма, за да следва нова тенденция в дизайна на 
дома и в същото време да е универсален за повечето бани.  



5 мм

5 мм
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Хармония на 
материалите

БУТОНИ FLAT

Бутони FLAT. 
Вечен външен 
вид, първокласни 
материали и 
безупречна 
работа.

Напълно съвместими
Ние вярваме, че перфектните неща не 
трябва да бъдат сложни. Ето защо ние 
разработихме нашите бутони, така че те да 
могат да се комбинират с всички структури 
за вграждане ALCA. Следователно 
можете да изберете всеки бутон, който Ви 
харесва със стил и без да сте ограничени. 
Освен това инсталирането е много лесно 
и бързо. Новите бутони са напълно 
взаимозаменяеми със съществуващите 
инсталации и смяната е бърза и лесна.

Стъклени бутони STRIPE
Стъклените бутони в бял или черен 
цвят пасват на всяка модерна баня 
благодарение на финия дизайн. Акцента 
върху детайлите и семплата форма правят 
първокласните стъклени материали 
и елементи от неръждаема стомана да се 
открояват.

Месингов бутон FUN-BRASS
Металните бутони FUN-BRASS с месингово 
покритие имат дебелина от само 5 мм, като едва 
се открояват над плочките. Елегантния дизайн 
и атрактивните цветове могат ефективно да бъдат 
използвани в концепцията за модерна тоалетна. 
Също така, тези бутони имат специална защита 
против пръстови отпечатъци.

FUN-BRASS
Месинг  
Външни размери: 247 × 165 × 5 мм

MOON
Alunox- мат  
Външни размери: 247 × 165 × 5 мм

AM100/1000  
+ FUN-BRASS 
Структури за вграждане 
в масивни стени с бутон 
FUN-BRASS



БУТОНИ FLAT

7 мм
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Бъдещето във 
вашите ръце

Работи без директен контакт за страхотен комфорт.

Взаимовръзката на дизайна и функционалността спечели престижната награда 
IF Design Award 2018.

Барбора Шкорпилова
Архитект, дизайнер и създател на бутоните 
FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT и M370–M378 
за ALCAPLAST, Днес Барбора е известна 
с връзката си със студиото MIMOLIMIT, 
основано през 2001 г.

Иновативни 
бутони без 
докосване 
Night Light

Максимална гъвкавост
Осветените бутони Night Light се 
отличават с редица регулируеми 
опции. Изберете цвета според вашето 
текущо настроение и задайте други 
функции на бутона, както Ви харесва.

NIGHT LIGHT-3
Стъкло- черно  
Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

Иновативен бутон без 
докосване NIGHT LIGHT

NIGHT LIGHT-3 
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Стъкло- черно  
Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT-2 
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Стъкло- черно  
Външни размери: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT-1 
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Стъкло- черно  
Външни размери: 247 × 165 × 7 мм



5 мм
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Полиран или 
матов?

Гладко като сатен
Докато създавахме новите бутони в бял цвят, 
бяхме вдъхновени от деликатността на сатенени 
материали. Разработихме продукта да бъде 
приятен визуално и на допир.

Антибактериална повърхностна
Покритието на матовите бутони THIN неотдавна 
съдържа сребърни наночастици, които 
предотвратяват разпространението на нежелани 
микроорганизми.

Бутони с механизъм за 
накланяне
Рамките на избрани бутони от гамата THIN 
имат добавен механизъм за накланяне за 
по- лесно отстраняване на бутона. В комбинация 
с диспенсър за таблетки включен във всяка 
структура, той създава още по- добра хигиена във 
вашата тоалетна.

Само 5 мм
Представяме ви новите бутони- THIN, 
които благодарение на плоския си профил 
се открояват само с пет милиметра от 
плочките, гарантирайки перфектно и 
дискретно сливане с останалата част от 
вашата тоалетна или баня. В комбинация 
със структури за вграждане- SLIM, 
спестява допълнителни сантиметри във 
вашата тоалетна. 

6 цветови варианта
Серията от бутони THIN се предлагат в три 
дизайна и шест повърхностни покрития- 
бяло- полирано, бяло- матово, хром- 
полирано, хром- матово, черно- матово 
и златно- полирано. Двата квадратни 
и обли дизайна гарантират, че можете да 
постигнете изчистени линии, прецизно 
покритие и безшумна работа.

БУТОНИ THIN

Тънка
елегантност

AM1101/1200  
+ M578
Структура за вграждане 
Slim за гипсокартонена 
конструкция с черен бутон 
THIN

M775
Бяло/злато  
Външни размери: 
247 × 165 × 5 мм

M572
Хром- мат  
Външни размери: 
247 × 165 × 5 мм

M576
Бял мат  
Външни размери:  
247 × 165 × 5 мм
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Диспенсър за таблетки 
за цялостна хигиена на 
тоалетната чиния.
Хигиената е изключително важна тема 
за нашата общност. Всички трябва да 
се стремим да живеем отговорно и да 
защитаваме себе си и близките ни. Ето 
защо решихме, че всяко иновационно 
тоалетно казанче за вграждане ALCA, 
което купувате ще включва безплатен 
диспенсър за таблетки.

Диспенсъра е предназначен за всички 
видове тоалетни таблетки и може да се 
монтира във вече вградени тоалетни 
казанчета. Благодарение на механизма 
за накланяне на бутона, поставянето на 
таблетката е много лесно. Приятната 
свежест се превръща в бонус, който всеки 
заслужава и не трябва да бъде само за 
тези, които плащат допълнително.

Сензорните бутони 
предотвратяват 
разпространението на 
вируси и бактерии
Кое ще гарантира нулев процент на 
разпространението на бактерии? 
-Безконтактно управление. Заради 
това продължаваме да произвеждаме 
и подобряваме нашите продукти. Ще 
намерите решение само с един елегантен 
жест и така ще поддържате здравословно 
разстояние от бактериален контакт.

Накланящ се механизъм 
на бутоните за по- лесно 
поставяне на таблетка

Ние защитаваме 
вашето здраве

БУТОНИ ЗА СТРУКТУРИ ALCA

Антибактериалният слой 
унищожава нежеланите 
микроорганизми
Ето защо ние разработихме широка 
гама от продукти с повърхности покрити 
със защитен слой, който гарантира 
безупречно стерилна среда. 

Сребърните наночастици предотвратяват 
разпространението на нежелани 
микроорганизми. В комбинация 
с антибактериална седалка може да 
създадете среда, която не позволява на 
бактериите да се размножават.

M776
Бял-мат/хром-полиран
M676
Бял-мат

M778
Черен-мат/хром-полиран
M678
Черен-мат

M576
Бял-мат

M578
Черен-мат

M278
Черен-мат

FUN-BLACK
Черен-мат

TURN-BLACK
Черен-мат

MOON-BLACK
Черен-мат

NIGHT LIGHT-3 
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Стъкло-черно

NIGHT LIGHT-2 
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Стъкло-черно

NIGHT LIGHT-1 
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Стъкло-черно
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BASIC

M70 Бял-полиран M71 Хром-полиран M72 Хром-мат M73 Хром-полиран/мат M75 Злато-полиран

M270 Бял-полиран M271 Хром-полиран M272 Хром-мат M278 Черен-мат M275 Злато-полиран

M370 Бял-полиран M371 Хром-полиран M372 Хром-мат M378 Черен-полиран M375 Злато-полиран

M1710 Бял-полиран M1741 Хром-полиранM1710-8 Бял-полиран/
черен-полиран

M1713 Хром-полиран/матM1718 Черен-полиран/
хром-мат

M1721 Хром-полиранM1720-1 Бял-полиран/
хром-полиран

M1722 Хром-мат M1728-2 Черен-
полиран/хром-мат

M1725 Злато-полиран

THIN (ДЕБЕЛИНА 5 ММ)

M771 Хром-полиран/
хром-мат *

M772 Хром-мат/хром-
полиран *

M778 Черен-мат/хром-
полиран *

M775  Бял-полиран/
злато-полиран *

M770 Бял-полиран/хром-
полиран *
M776 Бял-мат/хром-
полиран *

M671 Хром-полиран * M672 Хром-мат * M678 Черен-мат * M675 Злато-полиран *M670 Бял-полиран *
M676 Бял-мат *

M571 Хром-полиран * M572 Хром-мат * M578 Черен-мат * M575 Злато-полиран *M570 Бял-полиран *
M576 Бял-мат *

FLAT ЦВЕТОВЕ (ЦВЕТЕН ГЛАНЦ)

FLAT ALUNOX (АЛУМИНИЙ) / FLAT INOX (НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА)

TURN Алунокс-мат *
TURN-INOX Инокс-
полумат *

MOON Алунокс-
мат *

FUN Алунокс-мат *
FUN-INOX Инокс-полумат *

STRIPE Алунокс-мат/
полиран
STRIPE-INOX Инокс-
полумат/полиран

AIR Алунокс-мат *
AIR-INOX Инокс-полумат *

FUN-BLACK 
Неръждаема стомана-
черен мат *

FUN-WHITE 
Неръждаема стомана-
бял полиран *

STRIPE-WHITE 
Неръждаема стомана-
бял полиран

STRIPE-BLACK 
Неръждаема стомана-
черен полиран

FLAT GLASS  
(СТЪКЛО)

STRIPE-GL1200 Стъкло-
бяло

STRIPE-GL1204 Стъкло-
черно

FUN-ANTIC Античен-
бронз *

FUN-BRASS Месинг *

AIR LIGHT  
(АЛУМИНИЙ С ПОДСВЕТКА)

AIR LIGHT Алунокс-мат 

* механизъм за   
накланяне на 
бутона

Размери на всички 
бутони

247 мм

165 м
м

TURN-WHITE 
Неръждаема 

стомана-бял полиран *

MOON-WHITE 
Неръждаема 

стомана-бял полиран *

TURN-BLACK 
Неръждаема 

стомана-черен мат *

MOON-BLACK 
Неръждаема 

стомана-черен мат *

MOON-BRASS 
Месинг *

TURN-BRASS 
Месинг *

FUN-RG-B RED-GOLD-
четка мат *

INDIVIDUAL

FUN-G-B GOLD-четка 
мат *

FUN-N-B NICKEL-четка 
мат *

FUN-GM-B GUN METAL-
четка мат *

FUN-RG-P RED GOLD-
полиран *

FUN-G-P GOLD-полиран * FUN-N-P NICKEL-
полиран *

FUN-GM-P GUN 
METAL-полиран *

СЕНЗОРЕН (СТЪЛКО)

NIGHT LIGHT-1  
Стъкло-черно
NIGHT LIGHT-1-SLIM  
Стъкло-черно

NIGHT LIGHT-2  
Стъкло-черно
NIGHT LIGHT-2-SLIM  
Стъкло-черно

NIGHT LIGHT-3  
Стъкло-черно
NIGHT LIGHT-3-SLIM 
Стъкло-черно
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SLIM

STANDARD

H = 125 мм

Пълна гама от продукти
Гамата от системи за вграждане ALCA са проектирана 
така, че да могат да покрият всички възможни 
приложения. Това включва не само вграждане 
в масивни стени, гипсокартотени конструкции, но 
и варианти за инсталиране на системите в открити 
пространства в баня и тоалетна.

Диспенсър за тоалетни таблетки 
във всяка структура за вграждане
Ние сме единственият производител, който включва 
диспенсър за тоалетни таблетки във всяка стандартна 
структура ALCA от 2021 г. насам. Диспенсъра може да 
бъде закупен като аксесоар (използвайки кода P169) за 
по-стари вече монтирани ALCA системи.

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

Нова  
ера

Доверяваме се на 
нашите продукти, 
като по този начин 
предоставяме 
удължена 15- 
години гаранция

години гаранция

Основни/стандартни 
системи
Благодарение на дългогодишния 
ни опит на пазара със системи за 
вграждане, нашите модули могат 
да намерят решение за всяко 
пространство.

Ecology Системи за 
вграждане
Водата се превръща във все 
по- ценна стока и скоро ще се 
бъде един от най-ценните ресурси 
в света. Компанията Alcaplast 
предлага ефективни тоалетни 
системи за вграждане от серията 
ECOLOGY, които могат да спестят 
33% от водата при всяко измиване. 
Това спасява не само нашата 
планета, но и вашите разходи. Те са 
маркирани с буквата "E" в кода на 
продукта.

Системи с вентилация
В случай на недостатъчна 
естествена вентилация в тоалетното 
помещение, ние предлагаме 
решения с директна вентилация на 
въздуха през тоалетната чиния. Тези 
модели структури за вграждане 
ALCA са маркирани с "V" в кода на 
продукта.

Системи за вграждане 
с горна или предна 
активация
Гъвкаво решение, което ви 
позволява да поставите бутона 
на структурата в хоризонтално 
положение. Използва се предимно 
в тавански помещения или ако 
тоалетната се намира под перваз 
на прозорец.

Системи WOOD за 
дървени конструкции
Специално решение за дървени 
конструкции и мобилни сглобяеми 
къщи. Има изключителна защита 
срещу евентуално протичане на 
вода в дървената конструкция на 
къщата. Новото конструктивно 
решение, позволява накланяне 
на тоалетното казанче напред. 
Системата позволява лесен и бърз 
достъп за монтаж в дървени 
конструкции чрез допълнителните 
странични отвори в рамката.

Системи Slim
В малки пространства, жилищни 
блокове от бетонни панели, 
прегради от гипсокартон или 
реконструкции. Структурите за 
вграждане Slim имат дебелина 
само 83 мм, така че може да 
спестите място и лесно да 
монтирате в малка баня или 
тоалетна.

ecology

Безплатен 
диспенсър за 
таблетки

H = 83 мм

AM115/1000  
+ FUN-G-P
Структури за вграждане 
в масивни стени с бутон  
FLAT FUN полирано златист



0–93 мм

⟵ ⟵ ⟵ ⟵ ⟵
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Иновация, 
която вече 
знаете

Нов пълнещ механизъм
Два пъти по-бърз, изключително тих, 
изключително устойчив на примеси 
във вода. Специално разработен за 
диапазон на налягане от 0,5–16 бара. 
Плюс това, с удължена 6-годишна 
гаранция. 

Включен във всички ALCA структури 
за вграждане. Може да се закупи 
и отделно като универсален пакет 
с два варианта на свързване, 
подходящ за всички типове 
казанчета.

Безплатен диспенсър за 
таблетки
Дискретен освежител за тоалетни за 
всички видове керамични тоалетни 
чинии. Дезинфекцира тоалетната 
и вграденото тоалетно казанче. 
Включен във всяка иновационна 
структура ALCA (с изключение 
на вариантите SLIM и WOOD) без 
увеличение на цената. 

Благодарение на системата за 
накланяне на бутона, боравенето 
с диспенсъра е лесно. Диспенсъра е 
подходящ за всички видове таблетки 
за тоалетни казанчета. 

Възможно е да го добавите към по- 
стари модели структури ALCA като 
аксесоар, като използвате кода P169.

Нови държачи 
за окачване на 
вграденото казанче 
с двукомпонентна 
изолация
Благодарение на двукомпонентния 
материал, предаването на вибрации 
между казанчето и рамката 
е изолирано. Накланянето на 
казанчето напред позволява 
инсталирането му в конструкция 
от гипсокартон, преносими кабини 
и дървени конструкции.

Лесно заключване - 
комплект за монтаж на 
стена
Ново строително решение, което 
позволява лесно монтиране на 
металната рамка към стената за 
половината от времето.

Допълнително регулиране до 
оптимална позиция с помощта на 
бутон с шестоъгълник, достъпен 
през предната част на рамката.

Иновация 
в закрепването на 
ъгловия кран към 
казанчето
По-лесен и бърз монтаж на 
входящата вода.

Иновативно казанче с нов ъглов 
кран "всичко в едно" от Schell.

НОВА СИСТЕМА 
ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ 
НА РАМКАТА

ПЛЪЗГАЩ ДЪРЖАЧ 
НА РЕЛСА ЗА 
ТРЪБАТА НА 
ОТПАДНИ ВОДИТ

МЕКА ВРЪЗКА ЗА 
ВХОДЯЩАТА ВОДА 
С О-ПРЪСТЕН

МОНТАЖНА 
РАМКА И ВТУЛКА

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

години гаранция

2022 Още по-добри 
системи за  
вгражданее
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Включен в новите 
структури за вграждане
Диспенсъра за таблетки е аксесоар, който 
се вгражда в повечето структури на ALCA 
директно в производствения процес, без 
увеличение на цената. 

За всички видове таблетки 
за казанчета
Този аксесоар позволява по- лесна 
поддръжка на тоалетната и служи като 
дискретен освежител. Подходящ е за 
всички видове таблетки за казанчета.

Включен в структурите за 
вграждане или се предлага 
отделно
За съществуващите структури за 
вграждане предлагаме възможност за 
допълнително закупуване на диспенсъра 
за таблетки като аксесоар, използвайки 
кода P169. 

Безплатен 
диспенсът за 
таблетки

Дискретен 
освежител за 
тоалетна Диспенсъра за 

таблетки за е част 
от тоалетното 
казанче

P169
Диспенсър за тоалетни таблетки

Възможност за монтиране 
в по- старите тоалетни 
казанчета за вграждане

Дезинфекцира тоалетната 
и вграденото казанче
С всяко измиване осигурява хигиенна 
чистота на тоалетната чиния и освежава 
тоалетната с приятен аромат. Това решение 
е идеално за тоалетни чинии с ръб. 

Разтворената таблетка дезинфекцира 
и вграденото казанче. 

Лесно боравене 
благодарение на функцията 
за накланяне на бутона
Тоалетните таблетки се поставят 
директно в казанчето без използване на 
инструменти. 

Добавихме система за накланяне на 
определени бутони, за да улесним работата 
с диспенсъра. Диспенсъра може да се 
използва разбира се с по- стари модели 
структури за вграждане ALCA

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

AM101/1120 + M770 
Структура за вграждане 
в гипсокартонена 
конструкция с пластмасов 
бял бутон THIN

години гаранция



2 л

4 л

A160P-3/8"

Настройка 
за малко 

промиване 
2–4 л

Настройка 
за голямо 

промиване 
3,5–6 л

Изпразващ 
механизъм 
A06E

ecology

2928

Максимално 
екологични

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ECOLOGY

Система за вграждане Ecology
Структурите за вграждане ECOLOGY имат 
изпразващ механизъм, който позволява 
промиване с по-малък обем вода от тези 
за стандартните системи. Технологията 
с двустепенен обем за промиване 2/4 
л отговаря на най- новите екологични 
и икономически изисквания, като в същото 
време спестява 33% от водата при всяко 
промиване.

Иновативен продукт 
в областта на устойчивото 
развитие
Структура за вграждане ECOLOGY, която 
използва малък обем вода за измиване на 
тоалетната чиния, спечели престижното 
изложение Gaia Awards 2014 THE BIG 5 
в Дубай.

Спестяване 
на 33% вода с 
всяко измиване

Направете вградената 
си структура ECOLOGY
Всяка структура за вграждане ALCA 
(с изключение на модела Slim) 
може лесно да бъде преобразувана 
във вариант ECOLOGY, като се 
замени изпразващия механизъм 
A06E и се избере правилният 
тип тоалетна чиния. Обемът на 
промиване може да се регулира 
от 2 до 6 л. В същото време 
при необходимост може да се 
върне към стандартния обем на 
промиване 3/6 l.

Нов пълнещ механизъм 
с удължен живот и 
икономия на вода
Водата е златото на бъдещето. Ето 
защо е от съществено значение 
да я използвате икономично 
и внимателно. Нашите нови 
механизми не само работят 
много бързо, но не ви безпокоят 
с излишен шум. В допълнение 
те се характеризират с тяхната 
точност, с която разпределят 
правилния обем вода необходим 
за промиване, като по този начин 
водят до икономия.

AM101/1120E  
+ STRIPE-WHITE 
Структура за вграждане 
ECOLOGY за сухо 
строителство (гипсокартон) 
с FLAT бутон алунокс FLAT 
STRIPE-WHITE

Варианти на системи за 
вграждане ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul 
AM115/1000E Renovmodul 
AM101/1120E Sádromodul 
AM102/1120E Jádromodul 

→ виж стр. 40

години гаранция
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P128 – Bентилатор за 
структури за вграждане 
с изход за вентилация

В НАШАТА ОФЕРТА

Системи с вентилация
Нашата гама от системи за вграждане 
с вентилация премахва миризмата 
директно от тоалетната чиния. 
Мощният вентилатор веднага изсмуква 
миризмата от помещението.

Опции за връзка
Може да свържете структурата за 
вграждане или към централната 
вентилационна система или да 
използвате всеки вграден вентилатор. 
Нашата продуктова линия предлага 
вентилатор P128, който осигурява 
достатъчна мощност за извличане на 
миризми.

Ефективна и тиха 
вентилация 
с незабавно 
премахване на 
нежеланите 
миризми

Системно решение
Системата разполага с мощна 
вентилация за извличане на 
миризмата директно от тоалетната 
чиния. Това са модели на 
структури за вграждане ALCA 
с маркировка "V" с екстракционен 
вентилатор.

Особено подходящ за тоалетни 
без прозорци или за баня 
с тоалетна в едно помещение. 
По този начин се гарантира 
ефективна вентилация на 
банята и намаляване на влагата 
и миризмите при използване на 
тоалетната.

За всички видове 
системи за вграждане
Вариантът с вентилация се 
предлага за всички видове 
структури за вграждане. 

Sádromodul AM101/1200V,  
Jádromodul AM102/1200V  
са предназначени за сухо 
строителство ( гипсокартонени 
конструкции). 

Renovmodul AM115/1000V  
е предназначен за вграждане 
в масивни стени по време на 
ремонт и реновация.

Без допълнителни 
разходи
Екстракционният вентилатор, 
който е свързан със структурата 
е еднократен разход. При избора 
на този метод на вентилация 
клиентът не трябва да мисли за 
каквито и да било други разходи, 
като например филтри, активен 
въглен и т.н

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ С 
ВЕНТИЛАЦИЯ

Винаги чист 
въздух

AM101/1120V  
+ M778 + P128
Структури за вграждане 
с вентилация за 
сухо строителство 
(гипсокартонена 
конструкция) с бутон THIN, 
черен- мат/ хром- полиран 
и екстракционен вентилатор

Варианти на системи за 
вграждане с вентилация

AM115/1000V Renovmodul 
AM101/1120V Sádromodul 
AM102/1120V Jádromodul 

→ виж стр. 40

години гаранция
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Гъвкаво
решение

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ С ГОРНА ИЛИ 
ПРЕДНА АКТИВАЦИЯ

Универсална 
система за 
вграждане за 
нестандартни 
места

Системи за вграждане с горна 
или предна активация
Трябва да монтирате тоалетната в таванско 
помещение с наклонен покрив или перваза 
на прозореца ви пречи? Структурата за 
вграждане с горна или предна активация е 
решение в такава ситуация. Бутона просто се 
поставя в хоризонтално положение.

Възможност за избор
Горното задействане елегантно 
решава проблема със структурите, 
където височината е ограничена 
и при вдигане на тоалетната 
седалката може да се закрие 
стандартно монтирания бутон. 
Структурите AM118 и AM119 се 
предлагат в две височини- 850 
или 1000 мм. Предлагаме 
структури AM119 за монтиране 
в солидни стени или AM118 за сухо 
строителство.

100% съвместимост на 
бутоните
Модулите с горно или предно 
активиране са напълно 
съвместими с всички бутони на 
Alca. Действието с двустепенно 
промиване означава, че 
можете да изберете обема 
вода за промиване, голям или 
малък, според вашите нужди. 
Включително и с опцията 
ECOLOGY за пестене на вода 2/4 
литра. Когато бутона е поставен 
в хоризонтално положение, той 
подчертава профила на моделите 
FLAT или THIN.

Решение за спестяване 
на пространство
Благодарение на страничната 
връзка за вода и новата форма 
на тоалетното казанче, нашите 
инженери са постигнали 
минимална дълбочина за монтаж 
от 170 мм за структури за 
вграждане с горна активация. Без 
допълнителни строителни промени 
за свързване към водопроводната 
тръба.

H = 170 мм

AM118/850  
+ FUN–WHITE
Структура за вграждане 
с горно или предно 
активиране с бутон 
инокс- бял/полиран

Варианти на системи за 
вграждане с горна или 
предна активация

AM119/1000 Renovmodul 
AM119/850 Renovmodul 
AM118/1000 Sádromodul 
AM118/850 Sádromodul

→ виж стр. 41



3534

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДЪРВЕНИ 
КОНСТРУКЦИИ

В хармония
С природата

Сигурна водна връзка
Свързването на водопроводния ъглов 
кран вътре в казанчето повишава 
сигурността за евентуалното 
протичане на вода в дървената 
конструкция

Лесно за монтиране 
в дървена конструкция
Новото конструктивно решение, 
позволява накланяне на тоалетното 
казанчето напред Структурата за 
вграждане позволява лесен достъп за 
монтаж в дървени конструкции чрез 
допълнителните отвори в рамката

специално 
разработен за 
къщи с дървена 
конструкция

AM101/1120W  
+ M570
Структури за вграждане 
в гипсокартонена 
конструкция

Варианти на системи за 
вграждане в дървени 
конструкции

AM112W Basicmodul 
AM101/1120W Sádromodul 
AM101/850W Sádromodul

→ виж стр. 41
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Използвайте всеки 
сантиметър
Структурите за вграждане ALCA 
SLIM представляват специализирано 
решение за малки пространства, 
в които всеки спестен сантиметър е 
важен. Те са предназначени за монтаж 
в малки бани и стени които са по-тесни 
от 150 мм.

ПЪЛНОЦЕННО 
РЕШЕНИЕ. 
НАМАЛЕНА 
ДЪЛБОЧИНА ЗА 
МОНТАЖ

Нова тръба за 
отпадни води, 
спестяваща място за 
структурите SLIM
Структурите SLIM са пълноценни 
WC системи. Спестяването на 
място се постига с използването 
на новата тръба за отпадни 
води, която гарантира възможно 
най- ниската дълбочина на 
строителство. 

В същото време новото 
инсталационно решение ще 
позволи по-бързо свързване към 
системата за отпадни води.

Иновационна рамка 
за по- лесен и бърз 
монтаж
Рамката на системата SLIM е 
претърпяла цялостна иновация. 
Тя включва нова система за 
заключване на анкерните крака за 
по-бързо регулиране до желаната 
височина.

Общата дълбочина на тази нова 
рамка, включително тръбата 
за отпадни води е само 95 мм, 
докато стандартната структура 
има обща дълбочина от 125 мм.

СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ SLIM

Спестяване на 
пространство

AM1101/1200 
SÁDROMODUL SLIM 
+ FUN–N–B
Структура за 
вграждане за сухо 
строителство(гипсокартонена 
конструкция) с FLAT бутон или 
FUN червено злато с матово 
покритие

Варианти на системи за 
вграждане SLIM

AM1112 Basicmodul Slim 
AM1115/1000 Renovmodul Slim 
AM1101/1200 Sádromodul Slim

→ виж стр. 41

STANDARDSLIM

H = 125 ммH = 83 мм

години гаранция



300 мм 
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СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ, РЕГУЛИРУЕМА  
ПО ВИСОЧИНА – ЗА ХОРА С ОГРАНИЧЕНА  
ПОДВИЖНОСТ

Без  
бариери

Специализирани 
решения 
без бариери 
подобряват 
качеството на 
живот

Изчерпателна програма 
без бариери
Програмата без бариери включва 
гама от различни продукти (системи 
за вграждане за хора с ограничена 
подвижност, монтажни рамки за 
дръжки, безпрепятствени душ канали 
и др.).

Повече на  
https://www.alcadrain.bg/
programa-bez-barieri

Безопасно решение за 
бъдещето
Може да се сблъскаме с различни периоди 
през живота си, когато трябва да разчитаме 
на помощта на другите независимо дали 
заради претърпян инцидент, операция или 
старост. Medic Assistant дава възможност за 
плавно регулиране във височина на тоалетната 
чиния в диапазона до 30 см, за максимална 
независимост и комфорт в тоалетната. В 
опората на дръжката са интегрирани бутоните 
а двустепенното промиване на тоалетната 
и бутон за алармена система за незабавно 
повикване за помощ.

AM101/1500L 
Medic Assistant 
+ WC ALCA MEDIC
Структура за вграждане 
за сухо строителство, 
регулируема височина –  
за хора с ограничена 
подвижност

Варианти на системи 
за вграждане за хора 
с ограничена подвижност

AM116/1300H Solomodul 
AM101/1300H Sádromodul 
AM101/1500L Medic Assistant

→ виж стр. 41

години гаранция



H = дълбочина на инсталиране

H = 83 мм
H = 83 мм

H = 200 ммH = 86 мм

H = 125–200 мм

H = 200 мм

H = 125–200 мм

H = 125 –200 мм

H = 125 мм

300 мм

P169
Комплект за поставяне на тоалетни 

таблетки

wood wood wood

H = 170 –250 мм

H = 170 –250 мм

H = 170 мм
H = 170 мм

4140

С горна активация

Атрибути на програмата за хора с ограничена подвижност

За хора с ограничена подвижност

SLIM

За къщи с дървена конструкция

Самоподдържащ се

подсилена 
конструкция

възможност 
за монтаж на 
поддържащи 
дръжки

безпрепятствени 
решения

лесно достигане 
на бутона за 
промиванеH = дълбочина на инсталиране

H = 125 мм H = 125 мм
H = 125 мм

H = 125 мм
H = 125 –250 мм

H = 125  мм H = 125 –250 мм

H = 125 –177 мм

H = 125  мм
H = 125  мм

H = 125 –250 мм

H = 125 –177 мм

H = 125 –250 мм

H = 125 –250 мм

H = 125 –177 мм

H = 125 –177 мм

H = 125 –177 мм

H = 125 –250 мм

Системи за вграждане ALCA
Стандартни

Характеристика на ALCA системи за вграждане

С вентилация

Ecology

съвместими 
с всички 
бутони 
ALCA

Безплатен 
диспенсър 
за таблетки

гаранция 
от 15 
години

ecology
лесен и бърз 
монтаж kg товароносимост 

400 кг

системата може да се 
регулира така, че да отмива 
от 2 до 9 литра вода

AM101/1120 Sádromodul
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)

AM100/850 Alcamodul
Тоалетно казанче за вграждане 

в масивна стена

AM100/1000 Alcamodul
Тоалетно казанче за вграждане 

в масивна стена

AM112 Basicmodul
Тоалетно казанче за вграждане

AM115/1000 Renovmodul
Тоалетно казанче за вграждане 

в масивна стена

AM101/1120V Sádromodul
Структура с извод за вентилация (за 

гипсокартонена конструкция)

AM102/1120V Jádromodul
Структура с извод за вентилация, 

за гипсокартон (за реновация 
на панелни жилища)

AM115/1000V Renovmodul
Тоалетно казанче за вграждане 

в масивна стена с извод за 
вентилация

P128
Bентилатор за структури за 

вграждане с изход за вентилация

AM102/850 Jádromodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция (за реновация 
на панелни жилища)

AM102/1000 Jádromodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция (за реновация 
на панелни жилища)

AM102/1120 Jádromodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция (за реновация 
на панелни жилища)

AM101/1000 Sádromodul
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)

AM101/850 Sádromodul
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)

AM100/1000E Alcamodul 
Тоалетно казанче ECOLOGY за 

вграждане в масивна стена

AM101/1120E Sádromodul
Структура за вграждане ECOLOGY 
(за гипсокартонена конструкция)

AM102/1120E Jádromodul
Структура ECOLOGY за 

гипсокартонена конструкция (за 
реновация на панелни жилища)

AM115/1000E Renovmodul
Тоалетно казанче ECOLOGY за 

вграждане в масивна стена

AM101/1120F Sádromodul
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)
AM1101/1200  

Sádromodul Slim
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)

AM116/1120 Solomodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция (самоподдържаща се)

AM1115/1000  
Renovmodul Slim

Тоалетно казанче за вграждане 
в масивна стена

AM1112 Basicmodul Slim
Тоалетно казанче за вграждане

A106/1120 
Монтажна рамка за дръжка

AM101/1300H Sádromodul 
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция) – за 
лица с намалена подвижност

AM116/1300H Solomodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция – с горна или предна 
активация

AM101/1500L  
Medic Assistant

Структура за вграждане регулируема 
по височина за лица с намалена подвижност 

(за гипсокартонена конструкция)

AM119/1000 Renovmodul
Тоалетно казанче за вграждане 

в масивна стена с горна или предна 
активация

AM118/1000 Sádromodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция – с горна или предна 
активация

AM119/850 Renovmodul
Тоалетно казанче за вграждане 

в масивна стена с горна или предна 
активация

AM118/850 Sádromodul
Структура за гипсокартонена 

конструкция – с горна или предна 
активация

AM101/850W Sádromodul
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)

AM112W Basicmodul
Тоалетно казанче за вграждане

AM101/1120W Sádromodul
Структура за вграждане (за 

гипсокартонена конструкция)



4342

Монтажни рамки Сензорна програма
За мивки и смесители Бутони със сензор Отдалечено промиване

За бидета, писоари и други

Система с фотоклетка за промиване на тоалетна

Атрибути на монтажните рамки

Предимства на сензорната програма

Програмата Sensor включва продукти 
предназначени за безконтактно използване на 
тоалетна и писоар. Програмата е предназначена 
за инсталации с висока степен на употреба 
и напълно отговаря на приложимите хигиенни 
стандарти на ЕС. Сензорите са оборудвани 
с регулируемо хигиенно изплакване, при което 
тоалетната чиния се изплаква с вода след 
избран брой измивания или след определено 
време от последното измиване. Програмата 
Sensor може да се използва както за стенни 
тоалетни чинии, така и за писоари.

регулируеми по 
височина рамки за 
монтаж

гаранция 
от 15 
години

лесен и бърз 
монтаж kg

товароносимост 
400 кг

лесна настройка, 
може да се свърже 
чрез мини USB 
към компютър или 
към интелигентни 
системи за 
управление на 
сгради

сервизен отвор 
с магнити за 
лесна поддръжка 
и почистване

софтуера е 
достъпна на 
уебсайта 
www.alcadrain.com

захранване с AC 
променлив ток или 
DC батерия

възможност за настройка на 
хигиенно изплакване

избор на дизайни - 
хром или метал

ASP4-B
Система с фотоклетка за писоар, 

хром, 6 V (за батерия)

ASP4-K
Система с фотоклетка за писоар, 

метал, 12 V (за захранване)

ASP4
Система с фотоклетка за писоар, 

хром, 12 V (за захранване)

Автоматична система за промиване 
с фотоклетка за писоари

Иновация на 
монтажните 
рамки 2022г

Easy Lock – комплект 
за монтаж към стена

Напречни греди, 
монтирани от задната 
страна

Заключване на 
позицията на 
напречната греда

Променлив диаметър 
на коляното за 
отпадъци

Стопер на анкерните 
крака

A105/450
Монтажна рамка за биде

A105/850
Монтажна рамка за биде

A107/1120
Монтажна рамка за 

писоар

A105/1000
Монтажна рамка за биде

A107S/1120
Монтажна рамка за 

писоар и сензор

A105/1120
Монтажна рамка за биде

A104/850
Монтажна рамка за мивка

A104/1000
Монтажна рамка за мивка

A104/1120
Монтажна рамка за мивка

A117B
Монтажна рамка 

за смесител 
в гипсокартонена 

конструкция

A106/1120
Монтажна рамка за 

дръжка

A108/1300
Монтажна рамка за мивка 

на конзоли и стенен 
смесител

A114/1120
Монтажна рамка за 

висяща тоалетна чиния

A113/1120
Монтажна рамка за 
конзолен моноблок

A114S/1120
Монтажна рамка за 

конзолна тоалетна чиния 
и сензор

A108F/1100 
Структура за монтаж 

на тоалетна чиния и стенен 
смесител за сервизни 
помещения DN90/110

A108F/1500 
Структура за монтаж 

на тоалетна чиния и стенен 
смесител за сервизни 
помещения DN90/110

ASP3
Система с фотоклетка за WC, хром, 

12 V (AC захранване)

ASP3-KB
Система с фотоклетка за WC, метал, 

6 V (за батерия)

ASP3-B
Система с фотоклетка за WC, хром, 

6 V (за батерия)

ASP3-K
Система с фотоклетка за WC, метал, 

12 V (за захранване)

ASP3-KBT
Система с фотоклетка за WC, ръчна 

функция, метал, 6 V (за батерия)

ASP3-KT
Система с фотоклетка за WC, ръчна 
функция, метал 12 V (за захранване)

M371S  
M371S-SLIM

Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, хром-полиран 

(AC захранване)

M370S  
M370S-SLIM

Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, бял (AC 

захранване)

M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal

Бутон Антивандал със сензор за 
вградени тоалетни казанчета, метал 

(AC захранване)

M371SB 
Бутон със сензор за вградени 

тоалетни казанчета, хром-полиран 
(DC захранване/батерия)

M370SB
Бутон със сензор за вградени 
тоалетни казанчета, бял (DC 

захранване/батерия)

M279SB Antivandal
Бутон Антивандал със сензор за 

вградени тоалетни казанчета, метал 
(DC захранване/батерия)

A104A/1120
Монтажна рамка за мивка 

и стенен смесител

A117PB
Монтажна рамка за вграден 

смесител в структура от 
гипсокартон

A104PB/1120 
Монтажна рамка за 
вграден смесител

A104AVS/1120
Монтажна рамка за 

мивка и стенен смесител 
с вграден сифон

A104B/1120
Монтажна рамка за 

стенен смесител

MPO11
Пневматичен бутон за изпразващ 

механизъм, xромиран, за вграждане 
в стена

MPO10
Пневматичен бутон за изпразващ 

механизъм, бял, за вграждане 
в стена

MPO12
Пневматичен бутон за изпразващ 
механизъм, за вграждане в под

MPO13
Пневматичен бутон за изпразващ 

механизъм, за подово-ъглов монтаж

ASP4-KT
Система с фотоклетка за писоар, 

ръчна функция, метал, 12 V (за 
захранване)

ASP4-KB
Система с фотоклетка за писоар, 

метал, 6 V (за батерия)



3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

4544

Нов пълнещ 
механизъм

Два пъти по- бърз, изключително тих.
Повишена устойчивост от замърсявания и примеси, удължена 
работа на механизма.
Иновационен продукт на същата цена.
Удължена гаранция- 6 години.
Включен във всички ALCA структури за вграждане.
Може да се закупи и отделно като универсален пакет с два 
варианта на свързване.
Подходящ за всички типове казанчета.

Определените FLAT бутони и всички THIN бутони имат добавен 
механизъм за накланяне за да се улесни работата с диспенсъра за 
таблетки. Системата позволява лесно отстраняване на бутона, така 
че таблетките да могат да се поставят директно в диспенсъра.

Бутони 
с механизъм за 
накланяне

Безплатен 
диспенсър за 
таблетки

Дискретен освежител за тоалетна. 
Дезинфекцира тоалетната и вграденото тоалетно казанче.  
Включен във всички иновационни ALCA тоалетни казанчета за 
вграждане. 
Лесна експлоатация благодарение на накланящия се механизъм на 
бутоните. 
Подходящ за всички видове тоалетни таблетки. 
Възможно е да го добавите към по- стари модели структури ALCA като 
аксесоар, като използвате кода P169.

Спецификация на системите за вграждане 
ALCA

Едноком- 
понентно  
тоалетно  
казанче  
Еднокомпонентно  
тоалетно казанче

Гарантирана непропускливост:  
Тоалетното казанче е произведено като един цял детайл, без лепене или 
сглобяване което гарантира абсолютната му непропускливост. 
100% контрол: 
Плътността на всяко казанче се тества с въздух под налягане.  
Качествен материал: 
Полиетилен (PE) – осигурява дълготрайна устойчивост и издръжливост.

Двустепенен изпразващ механизъм 3/6 l с хигиенен резерв: 
OОбем вода в казанчето: 3 л  
Малко измиване: 6 л  
Голямо измиване: 3 л  
Хигиенен резерв: 3 л  
След голямото измиване остават в резервоара три литра за евентуална 
нужда от допълнително изплакване.

Двустепенен 
изпразващ 
механизъм

Екологично 
промиване

Всяка система за вграждане ALCA (с изключение на 
системата Slim) може лесно да бъде преобразувана във 
вариант ECOLOGY, като замените стандартния изпразващ 
механизъм A06E и изберете правилния вид WC керамика. 
Обемът на промиване може да се регулира от 2 до 6 литра.

Допълнителни 
аксесоари

Всички аксесоари включени в опаковката: 
Опаковката на всеки продукт съдържа пълен 
комплект от монтажни аксесоари за монтиране 
на WC тоалетна, включително закрепващи 
болтове и всички необходими монтажни 
капачки.

Нова система 
за заключване 
на краката на 
монтажната 
рамка

Безопасни 
и бързи водни 
връзки

Странично пълнещ механизъм за входящата вода: 
Ъглов кран SCHELL. 
Връзка към преходния фитинг:  
Монтиран по време на производството, гарантира 
плътност. 
Мека връзка за водозахранванто с о-пръстен.

Резервни части

25-години гаранция за наличност на всички 
резервни части. 
Каталог на резервни части:  
Изтеглете на уебсайта www.alcadrain.com. 
Консултации: 
Възможност за телефонни и интернет консултации 
с инженери от Alcadrain.

Лесно 
заключване 
– комплект 
за монтаж на 
стена

Новият дизайн позволява лесно монтиране към стената за половината 
от времето. 

Допълнително регулиране за оптимална позиция с помощта на бутон с 
шестоъгълник, достъпен през предната част на рамката.

Бутони за структури ALCA:  
Те са напълно съвместими с всички ALCA структури за вграждане.

Съвместимост 
на бутоните

Системата за заключване на краката позволява да се зададе 
необходимата височина на рамката и след това да затегнете 
за да осигурите крайното й положение. Това елиминира 
необходимостта от съдействие на друго лице по време на 
инсталацията и  също подобрява точността на инсталацията.
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Системни стени

Тръбопроводни системи
Фирма FV-Plast е основана през 
1990 г. за да произвежда качествени 
тръбопроводни системи за водораз-
пределение и отопление. През 2021 г. 
става част от Alca Group. След повече 
от 30 години производство, развитие и 
иновации, сега преработва полиетилен, 
полипропилен и полибутилен в много 
видове тръби, фитинги и аксесоари.  
Това е най- големият производител на 
PP-RCT тръби и фитинги в Централна  
и Източна Европа.

Санитарни системи
Alcadrain е основана през 1998 г. като 
семейна чешка компания, наречена 
Alcaplast, а през 2022 г. сменя името 
си след присъединяването си към Alca 
Group. Най- големият производител 
на санитарни системи в Централна и 
Източна Европа, произвеждащ повече 
от 600 санитарни изделия на площ от 
над 60 000 м2 - механизми, сифони, WC 
системи, душ канали, подови канали, 
тоалетни седалки и други продукти.

Пълен асортимент от санитарна  
техника и тръбопроводни системи

Традиционно качество.  
С елегантност и иновации.  
Така ние подхождаме  
към нашата работа

Фирма Alcafix е създадена през 2022 
г. и е част от Alca Group. Занимава се 
с производство на модулни системи 
за изграждане и реконструкция на 
бани и тоалетни. Тези сглобяеми стени 
интегрират санитарните технологии и 
тръбопроводните системи на ALCA и 
се използват както в големи проекти за 
развитие, така и при изграждането на 
фамилни къщи или реконструкции.  

  Румъния

  Украйна

  Русия

  Грузия

  Латвия

  Беларус

  България

  Сърбия

  Полша

  Словакия

  Унгария



Санитарни системи

Чехия  
Alcadrain s.r.o 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice 
T: +420 519 821 117 – продажби в Чехия 
Т: +420 519 821 041 – експорт  
alcadrain@alcadrain.com  
www.alcadrain.com

Стенни системи

Чехия  
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
alcafix@alcafix.cz  
www.alcafix.cz

Тръбопроводни системи

Чехия  
FV – Plast a.s. 
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.com  
www.fv-plast.com

Нашият екип от специалисти e винаги на разположение да помогне с нужното за всеки един проект.

Гаранцията, посочена за отделните продукти, се отнася само за функционалните технически свойства на продукта, не се отнася 
за износване на продукта, причинено от нормалната му употреба или дефекти, причинени от неспазване на общите принципи  
за работа с продукта или несъответствие с продукта инструкции. Пълни гаранционни условия на www.alcadrain.bg/garantsiya.

Чешки производител, ISO 9001:2015  
издание 1/2022 BG, © Alcadrain s.r.o. 
Запазени са промени в размерите и дизайна.


