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A luxus új 
generációja

Az ALCA prémium márka új,  
friss külsőt kapott 24-ik születésnapjára. 

Ami nem változik, az az elegáns dizájn, az első 
osztályú kidolgozás és a szabványon felüli garancia.

A logó korszerűsítése a cég átnevezésével jár 
együtt. Az Alcaplast áttér az Alcadrain névre, amely 

jobban megragadja  vízelvezetéssel kapcsolatos 
termékek lényegét.
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18–19
Védjük egészségét

Olyan időszakban vagyunk, amikor 
életünket erősen befolyásolja egy új vírus. 

A megelőzés elengedhetetlen a vírus 
terjedése elleni küzdelemben, ezért 

számos olyan újítást hozunk, amelyek 
megakadályozzák a vírusok és baktériumok 

terjedését, és így védik az egészségét.

24–25

6–9

A falsík alatti szerelési  
rendszerek innovációja

Az ALCA falsík alatti szerelési rendszerek soha nem voltak 
jobbak! A 2021-es újítások tovább egyszerűsítik a szerelést, 

csendesebb működést és magasabb higiéniát eredményeznek.

INDIVIDUAL program
Az INDIVIDUAL termékek vonzó 
színeket és rendkívül tartós 
felületeket ötvöznek magukban. 
Fedezze fel a PVD bevonat 
technológiáját, és hangolja 
belső terét személyiségének 
megfelelően.

28–31
Víztakarékosság és friss levegő
Gazdaságos és diszkrét. Alca falsík alatti 
szerelési rendszerek gondolnak Önre. Míg 
az ECOLOGY leeresztő szelep garantálja 
a vízfogyasztás csökkenését, a nagy 
teljesítményű ventilátor biztosítja az Ön 
személyes kényelmét.

32–37

Tartalom

Közösen  
alakítjuk ki  

a helyet, ahol Ön 
újra erőt nyerhet

Egy alkalmazkodó megoldás
Kevés a hely? Padlástéri fürdőszoba?  

Semmi gond. Van megoldásunk valamennyi 
típusú terekhez, falazott épületekhez  

és faházakhoz egyaránt.
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Egyedülálló PVD technológia
A legmagasabb minőségű termékek fényűző felületét 
egy speciális anyag nagyon vékony rétegben történő 
felhordásával hozzák létre, amely teljesen összeolvad az 
aljzattal. 

Kiváló minőségű anyagokból készül
Ennek eredményeként megnő a termék tartóssága és 
élettartama. De elegáns a megjelenés is. Vagy szuper fényes 
kivitelben, vagy szálcsiszolt változatban, markánsabb 
textúrával. Mindkét változat négy színben kapható.

Individual
FLAT NYOMÓLAPOK

Szálcsiszolt mattFényes



9

RG-P

N-P

GM-P

RG-B

N-B

GM-B

G-P G-B

98

PROGRAM

Individual Tökéletes 
harmónia
Talán az Ön sajátos ízlésének egy 
bájos rózsaszín arany szín a megfelelő 
választás. Vagy inkább a káprázatos 
arany? Talán a modern természetes GUN 
METAL felel meg leginkább. Bárhogy 
is döntsön, megbízhat a tökéletes 
színtartóságban és a karcállóságban.

Tökéletesen 
illik
Kiválasztottuk a legkívánatosabb 
árnyalatokat, és tökéletesre hangoltuk 
az egyes INDIVIDUAL termékek színeit. 
Tehát nem kell attól tartania, hogy 
a nyomólapok, a szifonok, a click-clack 
leeresztők vagy a sarokszelepek 
nem illenek egymáshoz vagy az Ön 
fürdőszobai szerelvényeihez.k sobě nebo 
k vašim bateriím.

AM115/1000 
+ FUN-G-P
Falsík alatti szerelési rendszer 
befalazáshoz, FLAT FUN 
GOLD-fényes

Kérjen színmintát építészétől vagy 
fürdőszobai stúdiójától.

A400-RG-P
DESIGN mosdószifon DN32, RED GOLD-
fényes 

A392-RG-P
CLICK/CLACK mosdó leeresztő 5/4", 
túlfolyóval, fémből, nagy dugóval, RED 
GOLD-fényes

A55K-RG-P
Automata kádszifon készlet, RED GOLD-
fényes 

ARV001-RG-P
Sarokszelep szűrővel 1/2"×3/8", RED GOLD-
fényes

FUN-RG-P
Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, RED GOLD-fényes
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Kibillenthető nyomólapok
A kiválasztott FLAT nyomólapok keretét 
bővítettük kibillenthető mechanizmussal, 
a nyomólap könnyebb eltávolítása 
érdekében. Az egyes WC-modulokban 
található tabletta adagolóval kombinálva 
létrehoz egy rendszert az Ön toalettjének 
még nagyobb higiéniájáért.

Ujjlenyomat-mentes
A FLAT nyomólapok felülete speciális 
védőréteggel van ellátva, amelyen 
nem marad ujjlenyomat. Az esztétikai 
funkció mellett ez a felületi kezelés 
más előnyökkel is jár. A nyomólapokat 
nem kell olyan gyakran takarítani, ami 
jelentősen megnöveli élettartamukat.

STRIPE
Alunox-matt/fényes

FUN
Alunox-matt

TURN
Alunox-matt

AIR
Alunox-matt

FUN-WHITE
Rozsdamentes-fehér fényes

FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt

FUN-ANTIC
Bronz-antic

FUN / FUN-INOX
Alunox / Rozsdamentes-félmatt

FUN-BRASS
Sárgaréz

FUN-RG-P
RED GOLD-fényes

Flat fun 
minden  
beltérbe

FLAT ALUNOX nyomólap 
háttérvilágítással
Bemutatjuk az AIR LIGHT nyomólapot, amely 
háttérvilágítással kombinálva kellemesen 
visszafogott megvilágítást ad, így kiemeli 
fürdőszobája tervezési megoldásait.

Színválaszték:  
kék, piros, zöld, fehér és rainbow

FLAT NYOMÓLAPOK

Moon

MOON
Alunox-matt  
Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm

Új nyomólap Moon
Az új dizájn a kerek és a szögletes forma kombinálásával jött 
létre, mely követi a lakberendezés egy új irányzatát, ugyanakkor 
univerzális kialakítás volt a legtöbb fürdőszobában.   
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5 mm

1312

Az anyagok 
tökéletes 
összjátéka

FLAT NYOMÓLAPOK

IDŐTÁLLÓ 
KÜLSŐ, prémium  
kategóriás  
anyagok,hibátlan 
működés, ez 
a FLAT nyomólap 
család

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.

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.

FUN-BRASS az sárgaréz 
nyomólap
A fémből készült, sárgaréz 
felületkezelésű FUN-BRASS nyomólap 
vastagsága csupán 5 mm, ezáltal 
minimálisan emelkedik ki a burkolat 
fölé. Az elegáns formatervezés és az 
alkalmazott, érdekes színekben történő 
kivitelezés hatékonyan alkalmazható 
a modern mellékhelységek átfogó 
koncepciójában. Ez a nyomólap  
is védett a speciális Anti-Fingerprint 
felületkezeléssel az ujjlenyomatok ellen.

FUN-BRASS
Sárgaréz 
Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm

MOON
Alunox-matt  
Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm

AM100/1000 
+ FUN-BRASS 
nyomólap
Falsík alatti szerelési rendszer 
befalazáshoz FUN-BRASS 
nyomólappal



FLAT NYOMÓLAPOK

7 mm
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Kézközelben  
a jövő

NIGHT LIGHT, 
innovatív, érintés nélküli 
nyomólap
Pontosan a dizájn és funkcionalitás összekapcsolása miatt nyerte el a termék 
a nagy renoméval rendelkező iF Design Award 2018 díjat.

Barbora Škorpilová
Építész és formatervező, az ALCAPLAST 
társaság FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT 
vezérlő nyomólapok, valamint az M370-M378 
nyomólapok megalkotója, akit jelenleg 
az általa 2001-ben alapított MIMOLIMIT 
Stúdiónak köszönhetően örvend rendkívüli 
népszerűségnek.

NIGHT LIGHT 
innovatív 
érintés nélküli  
nyomólapok

Tökéletes rugalmasság
A megvilágított Night Light nyomólapok 
kiemelkednek számos állítható 
paraméterükkel. Válasszon színt 
pillanatnyi hangulata szerint, és állítsa  
be a nyomólap többi funkcióját, ahogy  
az Önnek megfelel.

NIGHT LIGHT-3
Üveg-fekete 
Külső méretek: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-3 
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete 
Külső méretek: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-2 
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete 
Külső méretek: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-1 
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete 
Külső méretek: 247 × 165 × 7 mm



5 mm
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Fényes vagy 
matt?

Sima, akár a szatén
Az új, fehér nyomólapok kialakítása során 
a szatén szövetek finomsága inspirált 
bennünket. És valóban egy rendkívül 
kellemes termék született, látvány és érintés 
szempontjából egyaránt.

Antibakteriális kivitel
THIN nyomólapok fekete-fehér matt 
felülete ezüst nanorészecskéket tartalmaz, 
amelyek megakadályozzák a nem kívánt 
mikroorganizmusok terjedését.

Kibillenthető nyomólapok
A THIN nyomólapok keretébe kibillenthető 
mechanizmust raktunk, a nyomólap 
könnyebb eltávolításáért. Így az egyes 
WC-modulokban található tablettaadagolóval 
kombinálva egy rendszert alkot az Ön 
toalettjének még nagyobb higiéniájáért.

Csupán 5 mm
A THIN elnevezésű nyomólapok sík idomuknak 
köszönhetően, csupán 5 mm-re emelkednek 
ki a burkolat fölé. Ezzel garantálják 
a tökéletes és diszkrét egybeolvadást 
a mellékhelyiséggel, vagy a fürdőszobával. 
SLIM WC modulokkal kombinálva így nem 
csökken a hely egyetlen centiméterrel sem. 

6-féle színváltozatban
A THIN nyomólapok hat színváltozatban állnak 
rendelkezésre: fényes vagy matt variációban, 
a hagyományos fehér króm-matt, az 
extravagáns arany és fekete matt kivitelben, 
szögletes és kör alakú kialakítással. Bizonyára 
elnyerik az Ön tetszését a tiszta vonalak és 
a precíz kidolgozás, valamint a szinte nem is 
hallható működés kombinációja.

THIN NYOMÓLAPOK

A keskeny 
elegancia

AM1101/1200 + 
M578 nyomólap
Falsík alatti szerelési rendszer 
száraz szereléshez, fekete 
THIN nyomólappal

M775
Fehér-fényes/arany-fényes 
Külső méretek:  
247 × 165 × 5 mm

M572
Króm-matt 
Külső méretek:  
247 × 165 × 5 mm

M576
Fehér-matt 
Külső méretek:  
247 × 165 × 5 mm
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WC-tabletta adagoló a WC-
csésze alapos higiéniájáért
A higiénia az utóbbi időben cégünk 
alapvető témája. Mindannyiunknak arra 
kell törekednie, hogy felelősségteljesen 
éljünk, és megvédjük önmagunkat és 
szeretteinket. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
minden újított ALCA modul, amelyet nálunk 
vásárol, tartalmaz egy ingyenes WC-tabletta 
adagolót is.

Ezt a megoldást minden típusú 
WC-tablettához tervezték, és a már 
beépített WC-modulokba is beilleszthető. 
A nyomólap billenthető mechanizmusának 
köszönhetően a tablettákat is nagyon 
könnyű újratölteni . A kellemes frissesség 
ekkor egy olyan bónusz, amelyet mindenki 
megérdemel, és ez megfizethetetlen.

Érintés nélküli öblítés 
a vírusok és baktériumok 
terjedése ellen
Mi akadályozza meg a baktériumok 100% 
-os terjedését? Az érintés nélküli vezérlés. 
Ezért folyamatosan gyártjuk és fejlesztjük 
termékeink ezen sorozatát. Egy elegáns 
mozdulattal mindent megold, és teste 
távolságot tart a baktériumokkal való 
érintkezéstől.

Kibillenthető 
mechanizmus a tabletta 
könnyű behelyezéséhez

Óvjuk 
egészségét

NYOMÓLAPOK ALCA

Az antibakteriális réteg 
kiküszöböli a nem kívánt 
mikroorganizmusokat
Olyan termékek széles skáláját fejlesztettük 
ki, amelyek felületét tökéletesen tiszta 
környezetet garantáló filmréteg borítja. 

Az ezüst nanorészecskék megakadályozzák 
a nem kívánt mikroorganizmusok terjedését. 
Antibakteriális ülőkékkel olyan környezetet 
teremthet, amely nem teszi lehetővé 
a baktériumok szaporodását.

M776
Fehér-matt/króm-fényes
M676
Fehér-matt

M778
Fekete-matt/króm-fényes
M678
Fekete-matt

M576
Fehér-matt

M578
Fekete-matt

M278
Fekete-matt

FUN-BLACK
Rozsdamentes-fekete matt

TURN-BLACK
Fekete-matt

MOON-BLACK
Fekete-matt

NIGHT LIGHT-3 
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Üveg-fekete     

NIGHT LIGHT-2 
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-1 
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Üveg-fekete
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ALAP

M70 Fehér-fénye M71 Króm-fényes M72 Króm-matt M73 Króm-fényes/matt M75 Arany-fényes

M270 Fehér-fénye M271 Króm-fényes M272 Króm-matt M278 Fekete-matt M275 Arany-fényes

M370 Fehér-fénye M371 Króm-fényes M372 Króm-matt M378 Fekete-fényes M375 Arany-fényes

M1710 Fehér-fénye M1741 Króm-fényesM1710-8 Fehér-matt/
fekete-fényes

M1713 Króm-fényes/mattM1718 Fekete-fényes

M1721 Króm-fényesM1720-1 Fehér-fényes/
króm-fényes

M1722 Króm-matt M1728-2 Fekete-fényes/
króm-matt

M1725 Arany-fényes

THIN  (VASTAGSÁG 5 MM)

M771  Króm-fényes/króm-
matt *

M772 Króm-matt/króm-
fényes *

M778 Fekete-matt/króm-
fényes *

M775  Fehér-fényes/
arany-fényes *

M770 Fehér-fényes/króm-
fényes *  
M776 Matt/króm-fényes *

M671 Króm-fényes * M672 Króm-matt * M678 Fekete-matt * M675 Zlatá-lesk *M670 Fehér-fényes *
M676 Fehér-fényes *

M571 Króm-fényes * M572 Króm-matt * M578 Fekete-matt * M575 Arany-fényes *M570 Bílá-lesk *
M576 Bílá-mat *

FLAT COLOUR (SZÍNES MAGASFÉNYŰ)

FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX  (ROZSDAMENTES ACÉL)

TURN Alunox-matt *
TURN-INOX 
Rozsdamentes-félmatt *

MOON Alunox-matt * FUN Alunox-matt *
FUN-INOX Rozsdamentes-
félmatt *

STRIPE Alunox-matt/
fényes
STRIPE-INOX 
Rozsdamentes-félmatt/
fényes

AIR Alunox-matt *
AIR-INOX Rozsdamentes-
félmatt/fényes *

FUN-BLACK Rozsdamentes-
fekete matt *

FUN-WHITE 
Rozsdamentes-fehér 
fényes *

STRIPE-WHITE 
Rozsdamentes-fehér 
fényes

STRIPE-BLACK 
Rozsdamentes-fekete 
fényes

FLAT GLASS  
(ÜVEG)

STRIPE-GL1200 Űveg-
fehér

STRIPE-GL1204 Űveg-
fekete

FUN-ANTIC Bronz-antic *FUN-BRASS Sárgaréz *

AIR LIGHT  
(ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)

AIR LIGHT Alunox-matt 

* Kibillenthető  
 nyomólapAz összes nyomólap 

mérete

247 mm

165 m
m

TURN-WHITE 
Rozsdamentes-

fehér fényes *

MOON-WHITE 
Rozsdamentes-

fehér fényes *

TURN-BLACK 
Rozsdamentes-

fekete matt *

MOON-BLACK 
Rozsdamentes-

fekete matt *

MOON-BRASS 
Sárgaréz *

TURN-BRASS 
Sárgaréz *

FUN-RG-B RED GOLD-
szálcsiszolt matt *

EGYEDI

FUN-G-B GOLD-
szálcsiszolt matt *

FUN-N-B NICKEL-
szálcsiszolt matt *

FUN-GM-B GUN METAL-
szálcsiszolt matt *

FUN-RG-P RED GOLD-
fényes *

FUN-G-P GOLD-fényes * FUN-N-P NICKEL-fényes * FUN-GM-P GUN 
METAL-fényes *

ÉRINTÉS NÉLKÜLI  (ÜVEG)

NIGHT LIGHT-1  
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-1-SLIM  
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-2  
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-2-SLIM  
Üveg-fekete

NIGHT LIGHT-3  
Üveg-fekete
NIGHT LIGHT-3-SLIM 
Üveg-fekete
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SLIM

STANDARD

H = 125 mm

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.

Tabletta adagoló minden 
WC-rendszerhez
Egyedüli gyártóként 2021 óta minden 
egyes ALCA modulhoz adunk egy 
WC-tabletta adagolót. Az adagoló 
megvásárolható régebbi, már beépített 
ALCA modulok tartozékaként (P169).

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

Új 
generáció

Annyira bízunk 
termékeinkben, 
hogy 15 év 
kibővített 
garanciát nyújtunk

év garancia

Alap rendszerek
A sokéves, falsík alatti szerelési 
rendszerek piacán szerzett 
tapasztalatainknak köszönhetően, 
moduljaink képesek megbirkózni 
minden térrel. 

Az Ecology rendszer
A víz minden évben egyre drágább 
árucikk, és hamarosan a világ 
egyik legértékesebb elemévé válik. 
Az Alcadrain felkínálja takarékos 
ECOLOGY terméksorozatának 
rendszereit, amelyek képesek 
megtakarítani 33% vizet minden 
egyes öblítéskor. Ezzel nem csupán 
a Földet óvják, de az Ön pénztárcáját 
is. A megnevezésében egy "E" betű 
szerepel.

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 
és hozzá a P128 jelölésű ventilátor. 
Ezen termékek megnevezésében 
„V“ jelölés szerepel.

Felülről vagy elölről 
működtethető 
rendszerek
Rugalmas megoldás, amely lehetővé 
teszi a nyomólap horizontális 
elhelyezését a tartályon. Főként 
tetőtérben alkalmazható, vagy 
ha a toalett az ablakpárkány alatt 
van beépítve.

WOOD rendszerek 
faszerkezetekbe
A speciális megoldás a tartályban 
garantálja az emelt szintű biztonságot 
az esetleges vízszivárgás ellen a ház 
faszerkezetébe. Az új szerkezeti 
megoldás lehetővé teszi a tartály 
előre billentését. A keretben lévő 
nyílások segítségével a szerelési 
rendszer egyszerűen rögzíthető  
a faszerkezethez.

A Slim rendszerek
Felhasználás: kis alapterületű 
helyiségek, előre gyártott 
WC+fürdőszoba modulok, 
gipszkarton falak közé, vagy 
felújításhoz. A Slim rendszer 
vastagsága csupán 83 mm, így segít 
helyet megtakarítani és egyszerű 
módon alakítható ki egy kisebb 
fürdőszoba, vagy mellékhelység.ecology

WC tabletta  
adagoló ingyen

H = 83 mm

AM115/1000  
+ FUN-G-P
Falsík alatti szerelési rendszer 
befalazáshoz,  
FLAT FUN GOLD-fényes



0–93 mm

⟵ ⟵ ⟵ ⟵ ⟵
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Innováció, 
amelyet már 
ismer

Új feltöltő szelep
Kétszer olyan gyors, extra 
csendes, kivételesen ellenáll 
a víz szennyeződéseinek. 
Speciálisan kifejlesztett 0,05-1 bar 
nyomás tartománnyal. Ezen felül 
meghosszabbított, 6 éves garanciával. 

Ez az összes ALCA WC-rendszer része, 
külön is megvásárolható univerzális 
csomagként, kétféle csatlakozási 
lehetőséggel minden típusú tartályhoz.

WC tabletta adagoló 
ingyen
Diszkrét toalett illatosító minden típusú 
kerámia WC-csészéhez. Fertőtleníti 
a csészét és a WC-rendszer tartályát. 
Ez az összes újított ALCA WC-modul 
része (a SLIM és a WOOD variánsok 
kivételével), anélkül, hogy változna az 
áruk. 

A kibillenthető rendszernek 
köszönhetően könnyen kezelhető, 
és minden típusú WC-tablettához 
alkalmas. 

Hozzáadható a régebbi típusú ALCA 
WC-rendszerekhez is, P169 kóddal 
ellátott kiegészítőként.

Új tartály függesztés 
kétkomponensű 
szigeteléssel
A kétkomponensű anyagok elszigetelik 
a tartály és a keret közötti vibrációt. 
A tartály előrebillentésével könnyebb 
a gipszkartonba építése, mobil és 
faházak esetében.

EASY LOCK készlet, 
falba építéshez
Az új szerkezeti kialakítás lehetővé 
teszi a keret egyszerű falhoz 
rögzítését feleannyi idő alatt.

Az utólagos beállítás lehetősége 
a keret elülső oldaláról 
imbuszkulccsal.

A sarokszelep 
felfogatásának 
innovációja
Egyszerűbb és gyorsabb csatlakozás 
a vízvezetékre

Innovatív tartály új egyrészes Schell 
sarokszeleppel.

FÉKEK A RÖGZÍTŐ 
LÁBAKHOZ

A BEKÖTŐ IDOM  
ÁLLÍTHATÓ TAR-
TÓJA

BEKÖTŐCSŐ O-GY-
ŰRŰVEL

SZERELÉSI KERET 
ÉS A GALLÉR

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

év garancia

2022 –  
még jobb modulok
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Új WC-rendszerek része
A WC tabletta adagoló olyan tartozék, 
amelyet ma már a gyárban az ALCA legtöbb  
falsík alatti szerelési rendszere tartalmaz, 
még az árak emelése nélkül is.

Minden típusú tablettához
Ezek a kiegészítők megkönnyítik a toalett 
karbantartását és diszkrét frissítőként 
szolgálnak. Alkalmas minden típusú wc 
tartályhoz.

A WC-modul része és külön 
is alkalmazható
A már beépített, falsík alatti szerelési 
rendszerek esetében felajánljuk 
a WC-tabletta adagoló megvásárlásának 
lehetőségét kiegészítő eszközként a P169 
kód alatt.

Ingyenes  
adagoló

Diszkrét  
toalett  
illatosító A WC-tabletta 

adagoló a tartály 
része

P169
WC tabletta adagoló

Van lehetőség a régebbi WC-
rendszerek kiegészítésére

Fertőtleníti a csészét és a WC-
rendszer tartályát
Minden öblítéssel biztosítja a csésze higiénikus 
tisztaságát és illatosítja a toalettet. Ez a megoldás 
ideális a rimflow WC-csészékhez.

A feloldódott tabletta fertőtleníti  
a tartály belsejét is.

Könnyű kezelhetőség 
a kibillenthető nyomólapnak 
köszönhetően
A WC-tablettákat bármilyen eszköz használata 
nélkül közvetlenül a rendszer tartályába lehet 
dobni. 

Az adagoló használatának megkönnyítése 
érdekében a kiválasztott nyomólapokhoz 
hozzáadtunk egy kibillenthető rendszert. 
Természetesen az adagoló más nyomólapokkal  
is használható, sőt még a régebbi típusokkal is.

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

AM101/1120 + M770 
Falsík alatti szerelési 
rendszer száraz szereléshez 
(gipszkarton alá) fehér THIN 
nyomólappal

év garancia



2 l

4 l

A160P-3/8"

Kis öblítés 
beállítása  

2–4 l

Nagy öblítés 
beállítása  

3,5–6 l

Öblítőszelep 
A06E

ecology

év garancia
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Teljes 
mértékben 
környezetbarát

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK 
ECOLOGY

ECOLOGY rendszerek
Az ECOLOGY falsík alatti szerelési 
rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, 
amely kisebb vízmennyiségű öblítést 
tesz lehetővé mint a hagyományos 
rendszerek. A kétmennyiségű öblítő 
technológia 2/4 l megfelel a legújabb 
környezetbarát és gazdasági igényeknek.

Innovatív termék 
a fenntartható  
fejlődés terén
Az ECOLOGY falsík alatti szerelési 
rendszer, amely kis mennyiségű vizet 
használ fel a WC csészék öblítéséhez, 
elnyerte a Dubaiban rendezett THE BIG 5 
nemzetközi vásár Gaia Awards 2014 díját. 

33% Vizet takarít 
meg minden 
öblítéskor

Módosítsa beépített WC 
rendszerét ECOLOGY-ra
Bármely ALCA falsík alatti rendszer 
(a Slim rendszeren kívül) könnyen 
átállítható az ECOLOGY rendszerre, 
ehhez az A06E öblítő szelep és egy 
megfelelő típusú WC csésze cseréjére 
van szükség. Öblítő mennyiség 
fokozatmentesen állítható 2-től 6 l-ig. 
Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l 
öblítési mennyiség visszaállítása.

Új feltöltő szelep - 
hosszabb élettartam  
és víztakarékosság
A víz, mint a jövő aranya . Ezért 
minden bizonnyal helyénvaló 
gazdaságosan és kíméletesen bánni 
vele. Új szelepeink nemcsak nagyon 
gyorsan és csendben működnek, 
hanem pontosságuk is jellemzi őket, 
amellyel adagolják az öblítéshez 
szükséges vízmennyiséget. Így 
megtakarításhoz vezetnek.

AM101/1120E  
+ STRIPE-WHITE 
ECOLOGY falsík alatti 
szerelési rendszer száraz 
szereléshez (gipszkarton alá) 
alumínium nyomólappal FLAT 
STRIPE-WHITE

Az ECOLOGY falsík alatti 
szerelési rendszerek 
változatai

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

→ lásd 40. oldal
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P128 –  Ventilátor a falsík 
alatti szerelési rendszerekhez 
szellőző előkészítéssel

AJÁNLATUNKBAN

Rendszerek szellőző 
előkészítéssel
A szellőző előkészítéssel gyártott 
falsík alatti szerelési rendszereinkhez 
egy nagy teljesítményű ventilátor 
biztosítja a szagelszívást közvetlenül 
a WC-csészéből és elvezeti 
a helyiségből.

Csatlakozási lehetőségek
A WC-rendszert csatlakoztathatja vagy 
a központi szellőző rendszerhez, vagy 
használhat bármilyen csőventilátort. 
Ajánlatunkban megtalálja a P128 
ventilátort, amely elegendő teljesítményt 
biztosít a szageltávolításhoz.

Hatékony és 
halk szellőztetés 
a kellemetlen 
szagok azonnali 
megszüntetésével

Rendszermegoldások
A WC helységek szellőztetésének 
komfortos rendszerben történő 
megoldását ajánljuk fel, a WC 
csészén át, kényszerített 
keringetéssel. Ezek az ALCA falsík 
előtti szerelési rendszerek, a „V“, 
mint ventillátor jelöléssel kerülnek 
forgalomba.

Elsősorban olyan toalettekben 
történő felhasználásra alkalmasak, 
ahol nem lehet az ablakon át 
szellőztetni, ill. a fürdőszobákban 
lévő toalettekben. A megoldás 
biztosítja a fürdőszoba 
szellőztetését, csökkenti 
a nedvességtartalmat és 
a kellemtelen szagokat a WC 
használatakor.

Valamennyi típusú WC 
modulhoz
A szellőztetéssel ellátott változatot 
az összes falsík alatti szerelési 
rendszerhez ajánljuk. 

Sádromodul AM101/1200V,  
Jádromodul AM102/1200V  
gipszkartonba történő száraz 
szereléshez való. 

Renovmodul AM115/1000V 
a felújításkor végzett  
befalazásra alkalmas. 

Utólagos költség nélkül
A szellőztetéssel ellátott modulokba 
csatlakoztatott ventillátor egyszeri 
beruházást jelent. Ha Ön ezt 
a változatot választja, nem kell 
további beruházásokon törnie a fejét, 
például aktív szenes szűrőkön.

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK  
SZELLŐZŐ ELŐKÉSZÍTÉSSEL

Mindig 
friss 
levegő

AM101/1120V  
+ M778 + P128
Falsík alatti szerelési rendszer 
szellőző előkészítéssel, száraz 
szereléshez, fekete THIN 
nyomólappal és ventilátorral

Falsík alatti szerelési 
rendszerek változatai  
szellőző előkészítéssel

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

→ lásd 40. oldal

év garancia
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Rugalmas
megoldás

FELÜLRŐL VAGY ELÖLRŐL MŰKÖDTETHETŐ  
SZERELÉSI RENDSZEREK

Univerzális 
rendszer 
szokatlan 
terekben

Felülről vagy elölről 
működtethető rendszerek
Szüksége lenne elhelyeznie a WC-t 
a tetőtérbe, vagy a beépítést 
akadályozza az ablakpárkány?  
Erre megfelelő megoldás a felülről vagy 
elölről működtethető szerelési rendszer. 
A nyomólap egyszerűen horizontális 
helyzetben van elhelyezve.

A választás lehetősége
A felülről történő működtetés 
elegánsan oldja meg a problémát ott, 
ahol alacsony a szerelési magasság, 
ennek következményeként a nyitott 
WC ülőke fedele eltakarhatja 
a nyomólapot. Az AM118 és AM119 
modelek két szerelési magassággal 
állnak rendelkezésre, mégpedig 
850, vagy 1000 mm mérettel. 
Felajánljuk a befalazható, ill. a száraz 
beépítésre is alkalmas AM119 típust, 
míg gipszkartonhoz az AM118 
változat való. 

A nyomólapok 100%-os 
kompatibilitása
A felülről vagy elölről működtethető 
szerelési rendszerek kompatibilisek 
az összes ALCA nyomólappal. 
Szintén beállítható a kettős 
öblítés, a kis és nagy öblítés az Ön 
szükségleteihez mérten az ECOLOGY 
rendszer segítségével a gazdaságos 
2/4l öblítéshez. A vízszintesen 
beépített nyomólapok esetében 
külön értékelni fogja a THIN 
és FLAT nyomólapokat.

Helytakarékos 
megoldás
Az oldalsó vízbekötésnek, 
valamint az új formájú tartálynak 
köszönhetően, tervezőinknek 
sikerült elérni a minimális 170 mm-es 
szerelési mélységet a felülről, ill. 
előlről működtetett falsík alatti 
szerelési rendszereknél. Mindezt 
a vízvezetékre történő bekötéssel 
kapcsolatos, bármilyen utólagos 
építési módosítások igénye nélkül.

H = 170 mm

AM118/850 
+ FUN-WHITE 
nyomólap
Felülről vagy elölről 
működtethető falsík alatti 
szerelési rendszer száraz 
szereléshez, nyomólap 
rozsdamentes-fehér fényes

A felülről működtetett falsík 
alatti szerelési rendszerek 
változatai

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

→ lásd 41. oldal
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FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK 
FAHÁZAKBA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ

Összhangban a 
természettel

Biztonságos vízbekötés
A sarokszelep csatlakoztatása  
a tartályban garantálja az emelt szintű 
biztonságot az esetleges vízszivárgás 
ellen a ház faszerkezetébe.

Kényelmes beszerelés 
faszerkezetbe
Az új szerkezeti megoldás lehetővé teszi 
a tartály előre billentését. A keretben 
lévő nyílások segítségével a szerelési 
rendszer egyszerűen rögzíthető a 
faszerkezethez.

Kimondottan 
faépületekhez 
fejlesztve

AM101/1120W  
+ M570
Falsík alatti szerelési 
rendszer száraz szereléshez  
(gipszkarton alá)  
fehér nyomólappal

Falsík alatti szerelési 
rendszerek változatai 
faépületekhez

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

→ lásd 41. oldal

év garancia
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Használjon ki minden 
centimétert
Az ALCA SLIM WC rendszerek speciális 
megoldást jelentenek kis helyiségekben, 
ahol minden megtakarított centiméter 
fontos. 150 mm-nél keskenyebb falakba 
és kis fürdőszobákba történő beépítésre 
tervezték.

Teljes értékű Megoldás, 
alacsonyabb Beépítési 
Mélység

Új energiatakarékos 
szennyvízcső 
könyök a SLIM WC-
rendszerek számára
A SLIM modulok teljes 
értékű WC-rendszerek. Az 
új szennyvízcső könyöknek 
köszönhetően, helyet 
takaríthat meg, amely 
garantálja a lehető legkisebb 
beépítési mélységet. 

Az új tervezési megoldás 
ugyanakkor lehetővé teszi 
a szennyvízcsőre való 
gyorsabb csatlakozást.

Innovatív keret 
a könnyebb 
szerelés érdekében
A SLIM rendszer kerete 
átfogó újításon ment 
keresztül. Az újított keret 
horgony lábfékeket tartalmaz 
a szükséges magasság 
gyorsabb beállításához.

Ennek az új keretnek 
a szélessége, beleértve 
a szennyvízcső könyököt is, 
csak 95 mm, míg a standard 
modul 125 mm.

SLIM FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

Helytakarékosság

AM1101/1200 
SÁDROMODUL 
SLIM + FUN–N–B
Falsík alatti szerelési 
rendszer száraz telepítéshez 
(gipszkartonba), FLAT FUN 
red gold-szálcsiszolt matt 
nyomólappal

A SLIM falsík alatti szerelési  
rendszerek változatai

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

→ lásd 41. oldal

év garancia

STANDARDSLIM

H = 125 mmH = 83 mm



300 mm

3938

MAGASSÁGILAG ÁLLÍTHATÓ SZERELÉSI RENDSZER 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

Akadályok  
nélkül

Különleges 
akadálymentes 
megoldás javítja 
az életminőséget

Akadálymentes program 
átfogó kínálata
Az akadálymentes program tartalmaz 
egyéb termékeket is (szerelőkeret 
a kapaszkodóhoz, akadálymentes 
vízelvezetés, stb.).

Bővebben 
www.alcaplast.hu/hu/
akadalymentes-program

Biztonságos megoldásokat 
a jövőben
Az élet különböző korszakokat hozhat 
magával, amikor mások segítségére 
szorulhatunk: baleset és műtét után, 
vagy akár idős korban. A Medic 
Assistant lehetővé teszi a WC csésze 
beépítését függőleges irányban 30 
cm-es tartományban való magassághoz. 
A gazdaságos öblítés a kapaszkodóba 
van beépítve, úgy mint a segélyhívó 
gomb is.

AM101/1500L 
Medic Assistant 
+ WC ALCA MEDIC
Falsík alatti szerelési rendszer 
száraz szereléshez (térbe 
helyezhető) – mozgáskorláto-
zott személyek számára

Falsík alatti szerelési 
rendszerek változatai 
mozgáskorlátozott személyek 
számára

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

→ lásd 41. oldal

év garancia



H = szerelési mélység

H = 83 mm
H = 83 mm

H = 200 mm
H = 86 mm

H = 125–200 mm

H = 200 mm

H = 125–200 mm

H = 125 –200 mm

H = 125 mm

300 mm

P169
WC tabletta adagoló

wood wood wood

H = 170 –250 mm

H = 170 –250 mm

H = 170 mm
H = 170 mm

4140

Felső működtetéssel

Az idősebbek és mozgáskorlátozottak program tulajdonságai

Idősebbek és mozgáskorlátozottak reszére

SLIM

Faépületekhez

Szabadon  
álló

megerősített 
szerkezet

kapaszkodók 
szerelésének 
lehetősége

akadálymentes 
megoldások

az öblítés 
egyszerű 
eléréseH = szerelési mélység

H = 125  mm H = 125  mm
H = 125  mm

H = 125  mm
H = 125 –250 mm

H = 125  mm H = 125 –250 mm

H = 125 –177 mm

H = 125  mm
H = 125  mm

H = 125 –250 mm

H = 125 –177 mm

H = 125 –250 mm

H = 125 –250 mm

H = 125 –177 mm

H = 125 –177 mm

H = 125 –177 mm

H = 125 –250 mm

ALCA falsík alatti szerelési rendszerek
Befalazáshoz

ALCA falsík alatti szerelési rendszerek tulajdonságai

Szellőző előkészítéssel

Ecology

kompatibilis  
az összes  
Alca nyomó-
lappal

WC tabletta 
adagoló 
ingyen

garancia: 
15 év

ecology
egyszerű 
és gyors 
szerelés

kg terhelés 
400 kg

a rendszer öblítése 
állítható 2-től 9 liter 
vízmennyiség között

AM101/1120 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM100/850 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

AM100/1000 Alcamodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

AM112 Basicmodul
WC tartály befalazáshoz

AM115/1000 Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

AM101/1120V Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző 

előkészítéssel száraz szereléshez 
(gipszkarton)

AM102/1120V Jádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző 

előkészítéssel száraz szereléshez 
(főképp panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez)

AM115/1000V Renovmodul
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző 

előkészítéssel befalazáshoz

P128
Ventilátor a falsík alatti szerelési 

rendszerekhez szellőző előkészítéssel

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)

AM101/1000 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM101/850 Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

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

AM101/1120F Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)
AM1101/1200  

Sádromodul Slim
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM116/1120 Solomodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (térbe helyezhető)

AM1115/1000  
Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer 
befalazáshoz

AM1112 Basicmodul Slim
WC tartály befalazáshoz

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

AM101/1500L  
Medic Assistant

Falsík alatti szerelési rendszer száraz 
szereléshez, állítható magasság – 

mozgáskorlátozott személyek számára

AM119/1000 Renovmodul
Felülről vagy elölről működtethető 

falsík alatti szerelési rendszer 
befalazáshoz

AM118/1000 Sádromodul
Felülről vagy elölről működtethető 

falsík alatti szerelési rendszer száraz 
szereléshez (gipszkarton)

AM119/850 Renovmodul
Felülről vagy elölről működtethető 

falsík alatti szerelési rendszer 
befalazáshoz

AM118/850 Sádromodul
Felülről vagy elölről működtethető 

falsík alatti szerelési rendszer száraz 
szereléshez (gipszkarton)

AM101/850W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM112W Basicmodul
WC tartály befalazáshoz

AM101/1120W Sádromodul
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)
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Szerelőkeretek Szenzor program
Mosdók és csaptelepek számára Szenzoros nyomólapok Késleltetett öblítés

Bidéhez, piszoárhoz stb.

Automata WC öblítők

Automata piszoár öblítők

Szerelőkeretek tulajdonságai

A szenzor program előnyei

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.

a szerelőkeretek 
keresztmerevítőjének 
variálhatósága

garancia: 
15 év

egyszerű 
és gyors 
szerelés

kg terhelés 
400 kg

egyszerű beállítás, 
lehetséges csatla-
kozás a mini USB-n 
a számítógéphez, 
esetleg az intelligens 
épületfelügyeleti 
rendszerekre

mágneskapcsoló 
a szervizelés és kar-
bantartás idejére

a program elérhető 
a www.alcaplast.hu 
honlapon

hálózati vagy elemes 
csatlakozás

a higiéniai öblítés beállí-
tásának lehetősége

design választék 
– króm vagy fém 
kivitel

Szerelőkeretek 
innovációja 
2022

EASY LOCK készlet, 
falba rögzítéshez 

Válaszfalak szerelése 
hátsó oldalról

Válaszfalak aretációja

Szennyvízcső 
könyök átmérőjének 
változatossága

Fékek a rögzítő 
lábakhoz

A105/450
Szerelőkeret bidéhez

A105/850
Szerelőkeret bidéhez

A107/1120
Szerelőkeret piszoárhoz

A105/1000
Szerelőkeret bidéhez

A107S/1120
Szerelőkeret piszoárhoz és 

szenzorhoz

A105/1120
Szerelőkeret bidéhez

A104/850
Szerelőkeret mosdóhoz

A104/1000
Szerelőkeret mosdóhoz

A104/1120
Szerelőkeret mosdóhoz

A117B
Gipszkarton szerkezetbe 
beépíthető szerelőkeret 

csaptelephez

A106/1120
Szerelőkeret 

kapaszkodóhoz

A108/1300
Szerelőkeret falikúthoz és 

csaptelephez

A114/1120
Szerelőkeret falra 

függesztett WC-hez

A113/1120
Szerelőkeret fali WC-hez

A114S/1120
Szerelőkeret falra 

függesztett WC-hez és 
szenzorhoz

A108F/1100 
Szerelőkeret tartállyal 

falikúthoz, szennycsővel 
DN90/110 és csapteleppel

A108F/1500 
Szerelőkeret tartállyal 

falikúthoz, szennycsővel 
DN90/110 és csapteleppel

ASP3
Automata WC öblítő, króm, 12 V 

(hálózati)

ASP3-KB
Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)

ASP3-B
Automata WC öblítő, króm, 6 V 

(elemes)

ASP3-K
Automata WC öblítő, fém, 12 V 

(hálózati)

ASP3-KBT
Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)

ASP3-KT
Automata WC öblítő kézi vezérléssel, 

fém, 12 V (hálózati)

ASP4-B
Automata piszoár öblítő, króm, 6 V 

(elemes)

ASP4-K
Automata piszoár öblítő, fém, 12 V 

(hálózati)

ASP4
Automata piszoár öblítő, króm, 12 V 

(hálózati)

ASP4-KT
Automata piszoár öblítő kézi, fém, 

12 V (hálózati)

M371S  
M371S-SLIM

Nyomólap szenzorral a falsík alatti 
szerelési rendszerekhez, króm-fényes 

(hálózati)

M370S  
M370S-SLIM

Nyomólap szenzorral a falsík alatti 
szerelési rendszerekhez, fehér 

(hálózati)

M279S Antivandal
M279S-SLIM Antivandal

Vandálbiztos nyomólap szenzorral 
a falsík alatti szerelési rendszerekhez, 

fém (hálózati)

M371SB 
Nyomólap szenzorral a falsík alatti 

szerelési rendszerekhez, króm-fényes 
(elemes)

M370SB
Nyomólap szenzorral a falsík alatti 

szerelési rendszerekhez, fehér 
(elemes)

M279SB Antivandal
Vandálbiztos nyomólap szenzorral 

a falsík alatti szerelési rendszerekhez, 
fém (elemes)

A104A/1120
Szerelőkeret függesztett 

mosdóhoz és csaptelephez 

A117PB
Gipszkarton szerkezetbe 

beépíthető szerelőkeret falsík 
alatti csaptelephez

A104PB/1120 
Szerelőkeret falsík alatti 

csaptelephez

A104AVS/1120
Szerelőkeret függesztett 

mosdóhoz és csaptelephez 
beépített szifonnal

A104B/1120
Szerelőkeret csaptelephez

MPO11
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-

kézi, króm-fényes, 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

ASP4-KB
Automata piszoár öblítő, fém, 6 V 

(elemes)



3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l
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Feltöltő szelep

2× gyorsabb, extra csendes. 
Fokozott ellenállás a szennyeződésekkel szemben és hosszabb 
élettartam. 
Minőségi termék ugyanazon az áron. 
Kiterjesztett garancia 6 év. 
Az összes ALCA WC-rendszer része. 
Külön megvásárolható univerzális csomagként is, kétféle csatlakozási 
lehetőséggel minden típusú tartályhoz.

A tabletta adagoló használatának megkönnyítése érdekében a FLAT 
nyomólapokhoz és az összes THIN nyomólapokhoz hozzáadtunk egy 
kibillenthető rendszert. Ez megkönnyíti a nyomólap eltávolítását és 
a tabletta behelyezését közvetlenül a tartályba.

Kibillenthető 
nyomólapok

WC tabletta 
adagoló ingyen

Diszkrét toalett illatosító. 
Fertőtleníti a csészét és a WC-rendszer tartályát. 
Az összes felújított ALCA WC-modul része. 
Könnyű kezelhetőség a kibillenthető nyomólapoknak köszönhetően.  
Alkalmas minden típusú wc tartályhoz. 
Hozzáadható a régebbi típusú ALCA WC-rendszerekhez is, P169 kóddal 
ellátott kiegészítőként.

ALCA falsík alatti szerelési rendszerek  
felsorolása

Tartály 1 
darabból

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.

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.

Kettős öblítés

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. 

Kiegészítő  
tartozékok

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

Fékek a rögzítő 
lábakhoz

Egyszerű és 
biztonságos 
vízbekötés

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

Alkatrészek

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

EASY LOCK  
készlet, falba 
építéshez 

Az új szerkezeti kialakítás lehetővé teszi a keret egyszerű falhoz rögzítését 
feleannyi idő alatt.  
Az utólagos beállítás lehetősége a keret elülső oldaláról imbuszkulccsal.

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

Nyomólapok 
kompatibilitása

A fékező rendszer lehetővé teszi a keret idom szükséges 
építési magasságának egyszerű beállítását, majd az ezt követő 
utánhúzással a végleges rögzítést. Ezáltal a szereléskor nem 
szükséges másik személy segítsége, egyben pedig növelhető 
a beépítés pontossága.
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Hagyományosan minőséggel. 
Eleganciával és innovatív  
módon.  
Ilyen a mi hozzáállásunk  
a munkánkhoz.

Románia

Ukrajna

Oroszország

Grúzia

Lettország

Bulgária

Szerbia

Lengyelország

Szlovákia

Magyarország

Fehéroroszország

Szaniter berendezés
Az Alcadrain 1998-ban családi tulajdonú 
cseh cégként alakult Alcaplast néven, 
majd 2022-ben az Alca csoport részeként 
nevet változtatott. Közép- és Kelet-Eu-
rópa legnagyobb szanitergyártója, több 
mint 600 féle szaniteráru terméket 
gyárt, több mint 60 000 m2 területen 
- szelepeket, szifonokat, modulokat,zu-
hanyfolyókákat, padlóösszefolyókat, 
WC-ülőkéket és számos egyéb terméket.

Csővezeték rendszerek
Az FV - Plast részvénytársaság 1990-ben 
alakult azzal a céllal, hogy minőségi 
műanyag csöveket gyártson vízvezeték 
rendszerekhez és fűtéshez. 2021-ben  
az Alca csoport része lett. Több mint  
30 éves gyártás, fejlesztés és innováció 
után ma már polietiléneket, polipropi-
léneket és polibutiléneket dolgoz fel 
többféle csövekhez, idomokhoz és 
tartozékokhoz.  Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb PP-RCT csövek és idomok 
gyártója.

Fal rendszerek
Az Alcafix társaság 2022-ben alakult az 
Alca csoporton belül. Moduláris rendszerek 
gyártásával foglalkozik fürdőszobák és 
toalettek építéséhez és rekonstrukciójához. 
Ezek az előregyártott falak az Alca szaniter 
technológiáját és csőrendszereit integrálják, 
és mind nagyobb fejlesztési projekteknél, 
mind családi házak építésénél vagy átépíté-
seknél alkalmazzák. 

Szaniter berendezés és csővezeték 
rendszerek teljes választéka



Szaniter berendezés

Csehország  
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
T: +420 519 821 117 – eladás 
Csehországban  
T: +420 519 821 041 – export  
alcadrain@alcadrain.cz 
www.alcadrain.cz

Magyarország 
Alcadrain HU Kft. 
Báthori István u. 24/C  
2900 Komárom   
T: +36 34346031  
alcadrain@alcadrain.hu  
Területi képviselő  
Veizer Roland: +36 70 5799956  
Király Martina: +36 70 398 5600  
www.alcadrain.hu

Fal rendszerek

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

Csővezeték rendszerek

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

Szakértőink csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projekt árának megállapítása során.

Az egyes termékekre vállalt garancia csak a termék funkcionális műszaki tulajdonságaira vonatkozik, nem vonatkozik a termék 
rendeltetésszerű kezeléséből eredő elhasználódására, illetve a szakszerűtlenül elkövetett szerelési hibákra. 
Teljes körű garanciális feltételek a www.alcadrain.hu/garancia.

Cseh gyártó ISO 9001: 2015  
Edition 1/2022 HU, © Alcadrain s.r.o. 
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.


