
alcafix.ge

სისტემ ური  
კედლები
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6
კომპაქტური გადაწყვეტა ნებისმიერი 
კონსტრუქციისთვის
Alcasystem არის ერთიანი გადაწყვეტა წყალმომარაგების, კანალიზაციის, 
კონდიცირების, ელექტრო დანადგარების, სანტექნიკის და ხმის 
იზოლაციისთვის.

14
გაამარტივეთ თქვენი მშენებლობა
Alcasystem-ის დიზაინის გუნდი დაგეხმარებათ ვიტრინის 
კედლების დაპროექტებაში და აშენებაში, რათა დარწმუნდეთ, რომ 
ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც თქვენ გსურთ.

8
პრეფაბები მომავალია
კედლის აწყობა ზოგავს დროს სამშენებლო მოედანზე.  
კედელი შეიძლება შემოტანილ იქნას შენობაში სრულად აწყობილი, უკვე 
ინტეგრირებული სანტექნიკით და გაყვანილობებით.

18
უსაზღვრო შესაძლებლობები
Alcasystem გთავაზობთ გადაწყვეტილებებს ყველა სივრცისთვის.  
ის იდეალურად მოდულარულია და გთავაზობთ აქსესუარების ფართო 
არჩევანს, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მისი გადაკეთება ნებისმიერ აბაზანაში.

გაიცანით რევოლუციური სისტემა, 
რომელიც დაზოგავს თქვენს დროს, 
ფულს და ენერგიას

სარჩევი
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ხარჯებისა და 
პირობების 
ოპტიმიზაცია 

სწრაფი, სუფთა და ხარისხიანი 
მშენებლობა

მოდულური სისტემა აბაზანების, ტუალეტების 
და სხვა წინასწარ მძიმე კონსტრუქციების 
მშენებლობისა და რეკონსტრუქციისთვის 

მშენებლობა განსხვავებულია, 
ვიდრე ადრე. 
ხელოსანთა რაოდენობა ყოველწლიურად მცირდება. 
და მათი მუშაობა სულ უფრო და უფრო ძვირდება. 
აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ყურადღება 
გამახვილდეს ახალ სამშენებლო გადაწყვეტილებებზე, 
ახალ ტექნოლოგიებზე და ასაწყობ ნაწილებზე. 
თუ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი თქვენს 
სასარგებლოდ, დაზოგავთ დროსა და ფულს.

Alcasystem ქვის ან მშრალი კონსტრუქციის სისტემების 
სწრაფი, მარტივი, სუფთა და ხელმისაწვდომი 
ალტერნატივა სიძლიერისა და კედლების 
დატვირთვაზე გაზრდილი მოთხოვნებით.

დროის დაზოგვა

უნივერსალური 
გადაწყვეტა
ᲑᲘᲜᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ, ᲡᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲛᲡᲮᲕᲘᲚᲘ 
ᲓᲔᲕᲔᲚᲝᲞᲔᲠᲣᲚᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

Alcasystem
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არამზიდი კედელი და 
დამოუკიდებლად მდგარი 
კედელი
უნივერსალური ბაზის ჩარჩო ადაპტირდება 
ნებისმიერ სივრცეში და იძლევა სხვადასხვა 
ფუნქციური გადაწყვეტილებების კრეატიულ 
განხორციელებას.

ერთი გამოსავალი ყველაფრისთვის
Alcasystem არის ერთიანი გადაწყვეტა წყალმომარაგების, კანალიზაციის, კონდიცირების, 
ელექტრო დანადგარების, სანტექნიკის და ხმის იზოლაციისთვის. 

ყველა დეტალი წვრილმანამდეა გააზრებული, რადგან ის ეფუძნება Alcaplast-ისა და FV Plast-ის 
ოც წელზე მეტ გამოცდილებას, რომელიც 2021 წელს გახდა ერთი ჰოლდინგის ნაწილი, 
სახელწოდებით Alca Holding. იგი აერთიანებს საუკეთესო სანტექნიკისა და მილსადენის 
სისტემებს.

ამის წყალობით, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ საკმარის მარაგში, პირველი 
კლასის სერვისში და 100% წარმოების კონტროლში ჩეხეთის რესპუბლიკაში. 

ინტეგრაცია
ᲙᲝᲛᲞᲐᲥᲢᲣᲠᲘ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲐ 
ᲜᲔᲑᲘᲡᲛᲘᲔᲠᲘ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

სწრაფი და 
კრეატიული
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6× ჯერ
ს წ რ ა ფ ი

აბაზანის კედელი
7 მ  ფართი, ტუალეტის სისტემა, კარკასი, 
წყლის განაწილება, კანალიზაცია

კედლის აწყობა ზოგავს დროს 
სამშენებლო მოედანზე.
მისი მიწოდება შესაძლებელია მთლიანად დასრულებულ 
მდგომარეობაში, უკვე ინტეგრირებული სანტექნიკით და 
წყლის მილების გაყვანილობებით. დაბალი წონის გამო, 
მისი ტრანსპორტირება და დამუშავება მარტივია.

Alcasystem-ის ასაწყობი კედლებით თქვენ დაზოგავთ დიდ 
დროს ტრადიციული აგურის სისტემასთან შედარებით.

2სთ

5სთ

12სთ

ალკასისტემის კედელი

ფასადის კედელი 
დამზადებულია 

თაბაშირ-მუყაოსგან

კლასიკური აგური

ᲧᲕᲔᲚᲐᲖᲔ ᲡᲬᲠᲐᲤᲘ ᲒᲐᲓᲐᲬᲧᲕᲔᲢᲐ

სათადარიგო 
ნაწილების წარმოება

2
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H

აგურის სისტემა

ფასადის კედელი 
დამზადებულია თაბაშირ-
მუყაოსგან

Alcasystem
სისტემის კედელი

2400 სთ

1000 სთ

400 სთ

დროის დაზოგვა 200 კედლის პროექტის 
აშენებისას

ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ ᲓᲐᲖᲝᲒᲕᲐ 

ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ ᲓᲐᲖᲝᲒᲕᲐ 

2000 სთ
Alcasystem / ᲐᲒᲣᲠᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ

Alcasystem / ფასადის 
კედელი დამზადებულია 

თაბაშირ-მუყაოსგან

600 სთ

უფრო დიდი პროექტებისთვის მთავარი უპირატესობა - სიჩქარე - მრავლდება.  
თუ აირჩევთ ასაწყობ ხსნარს Alcasystem, დაზოგავთ რამდენჯერმე. 

წინამძღოლებზე, ტექნოლოგიურ შესვენებებზე და სპეციალისტებზე, რომლებიც 
მორიგეობით არ უნდა წავიდნენ სამშენებლო მოედანზე.

დროის  
დაზოგვა
ᲠᲐᲪ ᲣᲤᲠᲝ ᲓᲘᲓᲘᲐ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ, ᲛᲘᲗ ᲛᲔᲢᲘᲐ ᲓᲐᲜᲐᲖᲝᲒᲘ.

წლიანი გარანტია
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იდეალურად სუფთა და სწორი 
კედლები
Alcasystem ის პროფილები სრულყოფილად 
სწორია, კუთხის სახსრები ყოველთვის 
უზრუნველყოფს სწორ კუთხეს. კედლის სივრცეში 
მოთავსების შემდეგ იქმნება სრულიად ბრტყელი 
და მყარი კედელი, რომელიც მზადაა საშრობი 
კედლით დასაფარად. არ არსებობს კედლის 
მოხრის ან ფილების გატეხვის რისკი.

სწრაფი / სუფთა მშენებლობა
კედელი უბრალოდ იკეცება, როგორც ნაკრები. 
მთლიანი მონტაჟი, მათ შორის თაბაშირის 
მუყაოს კედლის მოპირკეთება, ხდება მშრალად, 
ამიტომ ტექნოლოგიური შესვენებები არ არის 
საჭირო.

მსუბუქი წონა, მაღალი სიმტკიცე
Alcasystem კომპონენტების დასამზადებლად 
გამოყენებული მასალა არის მსუბუქი და ამავე დროს 
ძალიან გამძლე. გარდა ამისა, ყველა სანტექნიკა და 
მილსადენი ინტეგრირებულია კედელში.

კედლის მაღალი თვითამწეობა
სისტემა დატესტილია გერმანიის MPA ტესტირების 
ლაბორატორიებში ევროპული EAD სტანდარტების 
შესაბამისად. შესაფერისია მძიმე საგნების 
დასაკიდებლად, როგორიცაა ქვაბი, ბიბლიოთეკა და 
სხვა.

საკუთარი წარმოება  
და საწყობები
პროფილებისა და ყველა აქსესუარის წარმოება 
ხორციელდება ჩეხეთში. ჩვენ გვაქვს მარაგი, 
რათა ვუზრუნველვყოთ დროული მიწოდება და 
შევამციროთ საიტის მუშაობის დრო.

იდეალური კედელი

ᲐᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲔᲑᲡ ᲗᲐᲑᲐᲨᲘᲠ-ᲛᲣᲧᲐᲝᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲒᲣᲠᲘᲗ  
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲣᲞᲘᲠᲐᲢᲔᲡᲝᲑᲔᲑᲡ 
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2 შექმენით 
სატესტო 
კედელი
იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ 
ყველაფერი ისეა, როგორც თქვენ გინდათ, 
ჩვენ შევქმნით პირველ სატესტო კედელს, 
რომელსაც ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ მის 
ბოლო დეტალამდე დახვეწაზე.

მაქსიმალური მხარდაჭერა თქვენთვის 
ჩვენი გამოცდილების წყალობით, ჩვენ გთავაზობთ განსაკუთრებულ დამატებით 
ღირებულებას. 
Alcaplast ისა და FV Plast ის პირველი კლასის და დროში გამოცდილი გადაწყვეტილებები, 
ჩეხური წარმოება და ათასობით წარმატებით დასრულებული პროექტი. ჩვენ ვიცით 
მშენებლობის ყველა სირთულე და ვიცით, როგორ გავამარტივოთ ეს თქვენთვის.

3 ჩვენ ვაწვდით 
მზა კედელს 
მშენებლობაზე
ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ არა მხოლოდ მაღალი 
ხარისხის პროდუქციას, არამედ მიწოდების 
განსაკუთრებულ დროსაც. ჩვენ მოგაწოდებთ 
თქვენი მშენებლობისთვის აწყობილ კედელს 
სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებით, 
პროექტის ხასიათიდან გამომდინარე.

ჩვენ დაგეხმარებით 
შეთავაზებით 
ჩვენი დიზაინერების გუნდი დააპროექტებს კედელს თქვენი 
აბაზანისთვის. ის გამოგიგზავნით წინადადებას ტექნიკური 
გადაწყვეტით და გაანგარიშებით. ჩვენ მოვაწყობთ 
თქვენთვის საუკეთესოს.

1

გაამარტივეთ თქვენი 
მშენებლობა
ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲓᲘᲓᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲐᲨᲔᲜᲔᲑᲣᲚᲘ
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სამი სამშენებლო ელემენტი
6 მეტრამდე სიმაღლისა და ნებისმიერი სიგანის 
კედელი შეიძლება აშენდეს სამი ძირითადი 
ელემენტისგან.

ნაკლებად კვალიფიციურ მუშაკსაც კი დიდი 
სამშენებლო გამოცდილების გარეშე შეუძლია 
გაუმკლავდეს ამას. ჩვენ ასევე შეგვიძლია 
მოგიმზადოთ კედელი და მოგაწოდოთ 
მშენებლობაზე.

აბაზანა კომპრომისის გარეშე
მდიდარი აქსესუარები
ისარგებლეთ აქსესუარების ფართო ასორტიმენტით, რომელიც საშუალებას მოგცემთ შექმნათ აბაზანა ზუსტად 
თქვენი იდეების მიხედვით. ჩვენ გარანტიას ვაძლევთ უნაკლო დასრულებას და მთელი სისტემის ელემენტების 100% 
თავსებადობას.

პროფილის 
შეერთება
გამოიყენება 
პროფილების 
გაფართოებისა და 
დასაკავშირებლად

ნაგვის 
დამჭერი
გამოიყენება 
ქვედა მილების 
დასამაგრებლად 

ბატარეის 
კონსოლი
დამხმარე 
ელემენტი 
შემრევის 
დასამაგრებლად

დამაგრების 
ბაზა
სტაბილიზაციის 
ელემენტი 
მთლიანი 
სტრუქტურისა 
და თავისუფლად 
მდგარი კედლების 
გასამაგრებლად 

ხე-ტყის 
დამუშავება
გამოიყენება 
სხვადასხვა 
საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკის 
დასამაგრებლად

პროფილის 
დაბლოკვა
გამოიყენება 
კედლის ბლოკების 
დასაკავშირებლად

ძალიან მარტივი 
ინსტალაცია
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უნიტაზის სისტემა კედელზე დამაგრებული იდაყვი 
შხაპის ონკანისთვის

ᲙᲐᲠᲘᲡ ᲩᲐᲠᲩᲝ
კედლის მუხლი სარეცხი მანქანის 
სიფონისთვის სარეცხის ჩარჩო

გამოსავალი ნებისმიერი სივრცისათვის
როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი ბიუჯეტი ან მდებარეობა, 
ყოველთვის არის შესანიშნავი გამოსავალი. Alcasystem არის 
იდეალურად მოდულარული სისტემა, რომელსაც შეუძლია მოერგოს 
ყველა ტიპის პროექტს. ყველაფერი, რაც თქვენს აბაზანას ან 
ტუალეტს სჭირდება, შეიძლება თავად კედელში ჩაშენდეს.

ხის საყრდენი შხაპის თავისთვის

წინა კედელი T- პროფილის 
ტიხრით

თავისუფლად მდგომი დახრილი კედელი 

ყველაფერი 
მნიშვნელოვანი ერთ 
კედელშია
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გარედან მდიდრული 

შიგნით გენიალური
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ხანგრძლივი ტრადიცია და სიახლე
ასევე იმიტომ, რომ ჩვენ დავიწყეთ როგორც საოჯახო ბიზნესი და დღეს გვაქვს 11 შვილობილი 
კომპანია საზღვარგარეთ და ექსპორტი გვაქვს მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში.

ჩვენ ვეყრდნობით Alcaplast ისა და FV Plast ის ძლიერ ცოდნას, რომლებიც ორი ათწლეულის 
მანძილზე ერთ-ერთი ლიდერები არიან სანტექნიკისა და მილსადენების ინდუსტრიაში 
ცენტრალურ ევროპაში.

ჩვენ ვაპროექტებთ და ვაწარმოებთ ყველაფერს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, სადაც დასაქმებულია 
თითქმის 1000 ადამიანი.

Alcadrain ის პროდუქტები, 
რომლებიც იმუშავებენ 
საიმედოდ, დააკმაყოფილებენ 
მომხმარებლის ყველა 
მოთხოვნას და აუმჯობესებენ 
ცხოვრების ხარისხს.

შექმნილია და 
სერთიფიცირებული

გაამარტივეთ თქვენი მშენებლობა 
Alcasystem-ით.

Alcasystem შეესაბამება ხარისხის ყველა მნიშვნელოვან 
სტანდარტსა და სერთიფიკატს. იქნება ეს 
ხანძარსაწინააღმდეგო, ხმის საიზოლაციო, სტატიკური თუ სხვა 
სამშენებლო კოდებისთვის.

თუმცა, უპირველეს ყოვლისა, ის ხსნის სრულიად ახალ 
შესაძლებლობებს თვითმშენებლობისთვის, ასევე დიდი 
პროექტებისთვის. მნიშვნელოვანი აჩქარება, ჭკვიანი 
ტექნოლოგია და ხარჯების დაზოგვა.

რას ვიცავთ: 
 • პროფესიონალური დაგეგმვა
 • უნაკლო დასრულება 15 წლიანი სრული 

სისტემის გარანტიით
 • სამშენებლო ნორმებთან შესაბამისობა
 • ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნების დაცვა
 • ხმის საიზოლაციო მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა

ჩვენ გაძლევთ 
ხარისხის გარანტიას 

წლიანი გარანტია



სანიტარული ტექნოლოგია

ჩეხეთის რესპუბლიკა 
Alcadrain s.r.o. 
Komunardů 1626/35  
170 00 Praha 7 – Holešovice 
T: +420 519 821 117 – prodej ČR 
T: +420 519 821 041 – export  
alcadrain@alcadrain.cz 
www.alcadrain.ge

საქართველო 
Alcadrain GE LLC 
Mikheil Asatiani St. 10,  
0177 Tbilisi, Georgia 
T: +995 591 223 302 
alcadrain@alcadrain.ge 
www.alcadrain.ge

სისტემის კედლები

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

მილსადენის სისტემები

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

ჩვენი სპეციალისტების გუნდი ყოველთვის მზადაა დაგეხმაროთ პროდუქციის დიზაინის, ინსტალაციისა და საპროექტო ფასების განსაზღვრაში.

ცალკეულ პროდუქტებზე მითითებული გარანტია ვრცელდება მხოლოდ პროდუქტის ფუნქციონალურ ტექნიკურ მახასიათებლებზე, ის 
არ ვრცელდება პროდუქტის ცვეთასა და ცვეთაზე, რომელიც გამოწვეულია მისი ჩვეულებრივი გამოყენებით ან დეფექტებზე, რომლებიც 
გამოწვეულია პროდუქტის გამოყენების ზოგადი პრინციპების შეუსრულებლობით ან პროდუქტის ინსტრუქციების შეუსრულებლობა. სრული 
საგარანტიო პირობები www.alcadrain.ge/ka/guarantee.

ჩეხური პროდუქტი ISO 9001:2015 
გამოცემა 1/2022 GEO, © Alcadrain, s. r. o.  
ზომების და კონსტრუქციის ცვლილება დაცულია.


