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6
Kompakt megoldás minden építkezéshez
Az Alcasystem egységes megoldás a vízellátásra, szennyvízelveze-
tésre, légkondicionálásra,  villanyszerelésre, szaniter technikára  
és hangszigetelésre.

14
Egyszerűsítse az építkezést
Az Alcasystem tervezői csapata segít megtervezni és 
elkészíteni egy bemutató falat, hogy minden úgy legyen 
beépítve, ahogyan azt szeretné. 

8
A jövő az előregyártott elemekben rejlik
A falak előkészítése időt takarít meg az építkezésen.  
Az előregyártott falak a már beépített szaniterekkel és vízvezeték 
rendszerrel az építkezésre szállíthatók.

18
Korlátlan lehetőségek.
Az Alcasystem minden területen megoldást kínál.   
Ez egy tökéletesen moduláris rendszer, a tartozékok széles  
kínálatával, ezáltal bármilyen fürdőszoba kialakítható.

Ismerje meg a forradalmian  
új rendszert, amely időt, pénzt  
és energiát takarít meg

Tartalom
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optimalizálja a költségeket  
és a határidőket 

Gyors, tiszta és minőségi 
beépítés

Szerelési rendszer fürdőszobák, toalettek  
és egyéb igénybe vett szerkezetek kiépítéséhez 
és rekonstrukciójához 

Az épületek mások,  
mint korábban voltak. 
A szakemberek száma évről évre csökken.  
A munkájuk pedig egyre drágább. Ezért az új építési 
megoldásokra, az új technológiákra és az előre-
gyártott elemekre kell összpontosítani. Ha előnyére 
tudja használni őket, időt és pénzt takaríthat meg.

Ilyen az Alcasystem. Gyors, egyszerű, tiszta és 
megfizethető megoldás a falazott vagy száraz 
szereléshez, melyek fokozott szilárdságú  
és terhelési követelményekkel rendelkeznek.

Időt takarít meg

Univerzális  
megoldás
LAKÁSOKHOZ, CSALÁDI HÁZAKHOZ  
ÉS NAGYOBB FEJLESZTÉSŰ PROJEKTEKHEZ

Alcasystem



76

Függönyfal és szabadon álló fal
Az univerzális tartókeret bármilyen térben beépít-
hető és lehetővé teszi a különféle elrendezések 
kreatív megvalósítását.

Egyetlen megoldás mindenre
Az Alcasystem egységes megoldás a vízellátásra, szennyvízelvezetésre, légkondicioná-
lásra, villanyszerelésre, szaniter technikára és hangszigetelésre. 

Minden részlet tökéletesen átgondolt, hiszen az Alcadrain és az FV Plast több mint húsz 
éves tapasztalatára épült, melyek 2021-ben  az Alca Holding részévé váltak.  
Egyesíti a legjobb szaniter technikát és csővezeték rendszereket.

Ennek köszönhetően elegendő raktárkészletet, kiváló garanciát és 100%-os gyártási 
minőséget biztosít Csehországban. 

Egyesítés
KOMPAKT MEGOLDÁS MINDEN  
ÉPÍTKEZÉSHEZ

Gyorsan és 
kreatívan
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akár 6 ×
gyorsabb

FÜRDŐSZOBA FAL
7 m2 terület, WC rendszer, mosdókeret, 
vízvezeték, szennyvíz elvezetés

A falak előkészítése időt takarít 
meg az építkezésen.
Teljesen készen szállítható a már integrált szani-
terekkel és csővezeték rendszerrel. Kis súlyának 
köszönhetően könnyen szállítható és könnyen 
kezelhető.

Az előregyártott Alcasystem fal segítségével  
a klasszikus téglafalhoz képest valóban rendkívül  
sok időt takarít meg.

2h

5h

12h

Alcasystem rendszerfal

Gipszkarton függönyfal

Klasszikus téglafal

A LEGGYORSABB MEGOLDÁS

Előregyártás
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1000 h

Téglafal

Gipszkarton függönyfal

Alcasystem
Rendszerfal

2 400 h

1 000 h

400 h

időmegtakarítás egy 200 falból  
álló projektnél

MUNKAERŐ 
MEGTAKARÍTÁS 

MUNKAERŐ  
MEGTAKARÍTÁS 2 000 h
Alcasystem / FALAZOTT RENDSZER

Alcasystem / SDK

600 h

Nagyobb projekteknél a fő előny – tehát a gyorsaság – megsokszorozódik.  
Az előregyártott Alcasystem megoldás, többszörös megtakarítást jelent. 

Így nem kell a szakembereknek felváltva dolgozniuk az építkezésen.

Időt takarít meg
MINÉL NAGYOBB PROJEKT,  
ANNÁL NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS

év garancia
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Tökéletesen precíz és egyenes 
falak
Az Alcasystem rendszerek teljesen egyenesek, 
a sarok csatlakozók segítségével mindig 
megfelelő szöget biztosít. A fal összeillesztése 
után után egy teljesen sík és tömör fal jön létre, 
melyet gipszkartonnal lehet befedni. Nem áll 
fenn a gipszkarton elhajlásának vagy a burkolat 
repedésének veszélye.

Gyors és tiszta építkezés
A fal egyszerűen összeilleszthetö, mint 
egy kirakós. A teljes beépítés, beleértve 
a gipszkarton borítást is, száraz 
munkafolyamattal történik, így nincs szükség 
technológiai szünetekre.

Alacsony súly, nagy 
szilárdság
Az Alcasystem részek gyártásához használt 
anyag kis súlyú és ugyanakkor nagy 
szilárdságú. Ezenkívül az összes szaniter-  
és csőrendszer a falon belül van beépítve.

A fal magas teherbírása
Ezt a rendszert a német MPA vizsgáló 
laboratóriumokban tesztelték az európai 
EAD szabványok szerint. Teherbírásának 
köszönhetően alkalmas nehéz tárgyak, például 
vízmelegítő/bojler, polcrendszer és hasonlók 
rögzítésére.

Saját gyártás és raktárkészlet
A profilok és minden tartozék gyártása 
saját gyárban történik. Mivel raktárkészletet 
tartunk, így garantáljuk az időben történő 
szállítást.

Tökéletes fal

ÖSSZEKÖTI A GIPSZKARTON  
ÉS A FALAZÁS ELŐNYEIT
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2. Bemutatófalat 
készítünk
Annak érdekében, hogy minden úgy legyen beépítve, 
ahogy szeretné, elkészítjük az első bemutatófalat, 
amit összehangolunk a legapróbb részletekig.

 

Maximális támogatás az Ön számára 
Tapasztalatunknak köszönhetően rendkívüli hozzáadott értéket kínálunk. 
Első osztályú és időtálló megoldások az Alcadrain és az FV Plast társaságtól, cseh gyártás 
és több ezer sikeresen befejezett projekt. Ismerjük az építkezés összes buktatóját,  
és tudjuk, hogyan egyszerűsítsük le az Ön számára, amennyire csak lehetséges.

3. A kész falat  
az építkezésre 
szállítjuk
Nemcsak a csúcsminőségű gyártást, hanem a rendkívüli 
szállítási határidőt is garantáljuk. Az előregyártott falat 
a projekt jellegétől függően különféle szállítási módon 
szállítjuk Önnek az építkezésre.

Segítünk  
a tervezésben 
Műszaki csapatunk megtervezik az előre-
gyártott falat  az Ön fürdőszobájába. Műszaki 
megoldásokkal és költségvetéssel visszaküldik 
Önnek. A maximumot tervezzük meg Önnek.

1.

Egyszerűsítse  
az építkezést
MINT A NAGY PROJEKTEK KIVITELEZÉSÉNÉL
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Három épületelem
A három alapelemből akár 6 méter magas  
és tetszőleges szélességű fal is építhető.

Egy kevésbé képzett, építőipari tapasztalattal 
nem rendelkező munkás is megbirkózik vele.  
Az előregyártott falat elkészítjük és építkezés 
helyszínére készen kiszállítjuk.

Fürdőszoba kompromisszumok nélkül
Kiegészítők gazdag választékban
Használja ki a tartozékok széles választékát, amelyek segítségével pontosan az elképzelései  
szerint alakíthatja ki a fürdőszobát.  
Garantáljuk a csúcskialakítást és a rendszer elemeinek 100%-os kompatibilitását.

Profil 
csatlakozó
A profilok 
meghosszab-
bítására és 
összekapcsolá-
sára szolgál 

Szeny-
nyvízcső 
tartó
A szennyvízcső 
rögzítésére 
szolgál 

Csaptelepek  
tartója
Tartóelem  
a csaptelepek 
rögzítéséhez

Horgonyzó 
láb
Stabilizáló elem  
a teljes szerkezet  
és a szabadon  
álló falak  
megerősítéséhez 

Dúcolás
Különféle 
fogyasztók 
felszerelésére 
szolgál

Profil zár
A falak 
csatlakoztatá-
sára szolgál

Rendkívül egyszerű 
beépítés
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WC rendszer fal zuhany csaptelephez ajtókeretfal a mosógép szifonhoz mosdókeret

Megoldások bármilyen térre
Bármilyen legyen is a költségvetés, mindig van egy nagyszerű 
megoldás. Az Alcasystem egy tökéletesen moduláris rendszer, 
amely minden típusú projekthez alkalmazkodik. Az előregyártott 
falba, minden beépíthető, amire fürdőszobájának vagy toalett-
jének szüksége lehet. 

dúcolás zuhanyfejhez

elülső fal T-alakú válaszfallal

szabadon álló fal lejtéssel 

Minden fontos 
egy falban van
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Kívülről luxus, 
de belül kifinomult 



2322

Több éves hagyomány és bevált megoldások
Mivel családi vállalkozásként indultunk, mára már 11 leányvállalatunk van külföldön,  
és a világ több mint 70 országába exportálunk.

Az Alcadrain és az FV Plast társaság bevált megoldásait használjuk,  
több mint két évtizede Közép-Európa egyik vezető gyártói közé tartozunk.

Minden terméket Csehországban fejlesztünk és gyártunk,  
ahol közel 1000 embert foglalkoztatunk.

A küldetésünk, olyan 
termékek  gyártása, 
amelyek megbízhatóan 
működnek és 
megfelelnek a vásárlók 
igényeinek.

Kifejlesztett és 
tanúsítvánnyal 
ellátott

Egyszerűsítse az építkezést az Alcasystem segítségével.

Az Alcasystem megfelel minden fontos 
szabványnak és minőségi tanúsítványnak. 
Legyen szó tűzvédelmi, hangszigetelési, 
statikai vagy egyéb építkezési 
szabályokról.
Mindenekelőtt azonban teljesen új lehetőséget nyit az 
önálló építkezések, valamint a nagy projektek számára. 
Jelentős gyorsulás, kifinomult technológia  
és költségmegtakarítás.

Amit mi képviselünk: 
 • Professzionális tervezés
 • Hibátlan kivitel, 15 év garanciával a teljes 

rendszerre
 • Az építkezési szabályok betartása
 • A tűzvédelmi követelmények betartása
 • Hangszigetelési követelmények 

teljesítése

Garanciát vállalunk 
a minőségért

év garancia



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.


