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Ściany systemowe
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6
Kompaktowe rozwiązanie dla  
każdej konstrukcji
Alcasystem to jedno rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania ścieków, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, techniki 
sanitarnej i izolacji akustycznej.

14
Uprość swoją budowę
Zespół projektowy Alcasystem pomoże Ci zaprojek-
tować i zbudować ścianę demonstracyjną, aby upewnić 
się, że wszystko jest tak, jak chcesz.

8
Przyszłość leży w prefabrykacji
Prefabrykacja ścian oszczędza czas na budowie.  
Ściana może być doprowadzona na plac budowy w całości wykończona już  
z zintegrowaną technologią sanitarną i rozprowadzeniem wody. 
 

18
nieograniczone możliwości
Alcasystem oferuje rozwiązanie dla każdej przestrzeni.  
Jest idealnie modułowa i oferuje szeroką gamę akcesoriów, 
dzięki czemu można ją zamienić w każdą łazienkę.

Poznaj rewolucyjny system,  
który pozwoli Ci zaoszczędzić 
czas, pieniądze i energię

Spis treści
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Optymalizacja kosztów  
i terminów 

Szybka, czysta i wysokiej 
jakości konstrukcja

Modułowy system do budowy i przebudowy 
łazienek, toalet i innych konstrukcji  nośnych 

Budynki są inne niż wcześniej 
Liczba rzemieślników z roku na rok maleje. A ich 
praca staje się coraz droższa. Dlatego konieczne 
jest postawienie na nowe rozwiązania budowlane, 
nowe technologie i prefabrykaty. Jeśli potrafisz 
wykorzystasz je z korzyścią dla siebie , zaoszczę-
dzisz czas i pieniądze.

Taki jest Alcasystem. Szybka, prosta, czysta  
i niedroga alternatywa dla murowanych lub suchych 
systemów budowlanych, które mają zwiększone 
wymagania dotyczące wytrzymałości i obciążenia 
ściany.

Oszczędność czasu

Uniwersalne 
rozwiązanie
DO MIESZKAŃ, DOMÓW JEDNORODZINNYCH  
I DUŻYCH PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH

Alcasystem
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Ścianka podtynkowa  
i wolnostojąca
Uniwersalna rama nośna dopasowuje się do każdej 
przestrzeni i pozwala kreatywnie realizować różne 
funkcjonalne aranżacje .

Jedno rozwiązanie na wszystko
Alcasystem to jedno rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 
ścieków, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, techniki sanitarnej i izolacji akustycznej. 

Każdy szczegół został doskonale przemyślany, ponieważ opiera się na ponad 20-letnim 
doświadczeniu firm Alcaplast i FV Plast, które w 2021 roku stały się częścią zjednoczo-
nego Holdingu Alca. Łączy w sobie to, co najlepsze w technologii sanitarnej i systemach 
rurowych.

Dzięki temu mogą być Państwo pewni wystarczających stanów magazynowych,  
najlepszego serwisu i 100% kontroli produkcji w Republice Czeskiej. 

Integracja
KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE  
DLA KAŻDEJ KONSTRUKCJI

Szybko  
i kreatywnie
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d o6×
S z y b s z y

ŚCIANA ŁAZIENKI
7 m2 obszaru, systemu WC, ramka 
umywalka, dystrybucja wody i ścieków

Prefabrykacja ścian oszczędza 
czas na budowie.
Może być importowany w całości wykończony z już 
zintegrowaną technologią sanitarną i dystrybucją 
wody. Niewielka waga ułatwia transport i obsługę.

Dzięki ścianie prefabrykowanej Alcasystem zaoszczę-
dzicie Państwo wyjątkowo dużo czasu w porównaniu z 
tradycyjnym systemem murarskim.

2h

5h

12h

Ścianka systemowa  
Alcasystem

Ściana osłonowa z płyt  
gipsowo-kartonowych

Klasyczny system  
murowania

NAJSZYBSZE ROZWIĄZANIE

Prefabrykacja
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1000 h

System murowany

Ściana osłonowa z płyt 
gipsowo-kartonowych

Alcasystem
Ściana systemowa

2 400 h

1 000 h

400 h

Oszczędzaj czas dzięki  
projektowi na 200 ścian

OSZCZĘDNOŚĆ 
PRACY 

OSZCZĘDNOŚĆ PRACY 

2 000 h
Alcasystem / SYSTEM MUROWANY

Alcasystem / SDK

600 h

W przypadku większych projektów główna korzyść – szybkość – która jest 
zwielokrotniona. Decydując się na prefabrykowane rozwiązanie Alcasystem, 
zaoszczędzisz wielokrotnie. 

Na rzemieślnikach, na przerwach technologicznych i na specjalistach, którzy nie muszą 
zmieniać się na budowie.

Oszczędność czasu
IM WIĘKSZY PROJEKT,  
TYM WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI

lat gwarancji
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Idealnie precyzyjne  
i proste ściany
Profile Alcasystem są idealnie proste, 
połączenia narożne zapewniają zawsze 
właściwy kąt. Po umieszczeniu ściany w 
przestrzeni powstaje całkowicie płaska i solidna 
ściana, gotowa do pokrycia płytą gipsowo-
kartonową. Nie ma ryzyka wygięcia płyt 
gipsowo-kartonowych lub pęknięć płytek.

Szybka i łatwa konstrukcja
Ściankę można łatwo zmontować jako zestaw. 
Montaż, w tym pokrycie ściany płytami 
gipsowo-kartonowymi, odbywa się na sucho, 
dzięki czemu nie są wymagane przerwy 
technologiczne.

Niska waga i wysoka 
wytrzymałość
Materiał używany do produkcji komponentów 
Alcasystem charakteryzuje się zarówno niską 
wagą jak i wysoką wytrzymałością. Ponadto 
cała technika sanitarna i instalacje rurowe są 
zintegrowane w ścianie.

Wysoka nośność ściany
System jest testowany w niemieckich 
laboratoriach badawczych MPA zgodnie  
z europejskimi normami EAD.  
Nadaje się do zawieszania ciężkich 
przedmiotów, takich jak kocioł, regał itp.

Własna produkcja  
i magazynyy
Produkcja profili i wszystkich akcesoriów 
odbywa się w Czechach Utrzymujemy zapasy 
magazynowe, co gwarantuje terminowość 
dostaw i skraca czas przestojów na budowie.

Idealna ściana

ŁĄCZY W SOBIE ZALETY PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  
I KONSTRUKCJI MUROWANEJ
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2. Stworzymy 
przykładową 
ścianę
Aby upewnić się, że wszystko jest tak, jak sobie 
życzysz, stworzymy pierwszą próbną ścianę, którą 
dopracujemy do ostatniego szczegółu.

 

Maksymalne wsparcie dla Ciebie 
Dzięki naszemu doświadczeniu oferujemy wyjątkową wartość dodaną. 
Najwyższej klasy i sprawdzone rozwiązania Alcadrain i FV Plast, czeska produkcja  
i tysiące pomyślnie zakończonych projektów. Znamy wszystkie pułapki konstrukcji i 
wiemy, jak maksymalnie ją dla Ciebie uprościć.

3. Gotową ścianę 
dostarczymy na 
budowę
Gwarantujemy nie tylko najwyższą jakość produkcji, ale 
również wyjątkowe terminy dostaw. Zmontowaną ścianę 
dostarczymy na miejsce różnymi środkami transportu, 
w zależności od charakteru projektu.

Pomożemy Ci  
z projektem 
Nasz zespół projektowy zaprojektuje ścianę  
do Twojej łazienki. Odeśle ci go z rozwiązaniem 
technicznym i kalkulacją. Zrobimy dla Ciebie jak 
najwięcej.

1.

Uprość swoją 
budowę
STWORZONY DLA DUŻYCH PROJEKTÓW
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Trzy elementy budowlane
Trzy podstawowe elementy można wykorzystać 
do zbudowania ściany o wysokości do 6 metrów  
i dowolnej szerokości

Nawet mniej wykwalifikowany pracownik bez 
dużego doświadczenia budowlanego jest  
w stanie to zrobić. Możemy również wstępnie 
przygotować ścianę i dostarczyć ją gotową na 
budowę.

Łazienka bez kompromisów
Bogate akcesoria
Skorzystaj z szerokiej gamy akcesoriów, które pozwolą Ci stworzyć łazienkę dokładnie według Twoich pomysłów.  
Gwarantujemy najwyższy design i 100% kompatybilność elementów całego systemu.

Łączenie 
profili
Służą do 
przedłużania i 
łączenia profili 

Uchwyt 
Służy do 
mocowania rur 
odpływowych 

Konsola 
baterii
Wspornik do 
mocowania 
baterii

Stopa 
kotwiąca
Element 
stabilizujący do 
wzmocnienia 
całej konstrukcji 
i ścian wolno-
stojących 

Panel
Służy do 
montażu 
różnych 
urządzeń

Blokada 
profilu
Służy do 
łączenia 
bloków 
ściennych

Niezwykle łatwa 
instalacja
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system WC płyta ścienna pod baterię 
prysznicową

ościeżnicapłyta ścienna pod syfon 
pralki

rama pod umywalkę

Rozwiązania dla każdej przestrzeni
Niezależnie od Twojego budżetu i przestrzeni, zawsze 
znajdziesz świetne rozwiązanie. Alcasystem to doskonale 
modułowy system, który można dostosować do wszystkich 
typów projektów. Wszystko, czego potrzebuje Twoja łazienka 
lub toaleta, można zintegrować ze ścianą.

panel do mocowania głowicy 
prysznicowej

ściana przednia z przegrodą  
w kształcie litery T

ściana wolnostojąca ze spadkiem 

Niezwykle łatwa 
instalacja
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Luksusowy na zewnątrz, 
wyrafinowane wnętrze
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Długa tradycja i silne know-how
Zaczynaliśmy jako firma rodzinna, a dziś mamy 11 filii za granicą i eksportujemy  
do ponad 70 krajów na całym świecie.

Korzystamy z bogatego know-how firm Alcadrain i FV Plast, które od ponad dwóch dekad 
są jednym z liderów w Europie Środkowej w dziedzinie systemów sanitarnych  
i rurociągów.

Wszystko projektujemy i produkujemy w Czechach, gdzie zatrudniamy prawie 1000 osób.

Naszą misją jest 
tworzenie produktów, 
które działają 
niezawodnie, spełniają 
wymagania klientów 
i wzbogacają jakość 
życia.

Opracowany  
i certyfikowany

Uprość swoją budowę dzięki Alcasystem
Alcasystem spełnia wszystkie ważne normy i certyfikaty 
jakości. Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę 
przeciwpożarową, izolację akustyczną, statykę czy inne 
przepisy budowlane.

Przede wszystkim otwiera to zupełnie nowe możliwości dla 
budownictwa indywidualnego i dużych projektów. Znaczne 
przyspieszenie, zaawansowana technologia i oszczędność 
kosztów.

To co nas wyróżnia: 
 • Profesjonalne planowanie
 • Bezbłędna konstrukcja z 15-letnią 

gwarancją na cały system
 • Zgodność z przepisami budowlanymi
 • Zgodność z wymogami ochrony 

przeciwpożarowej
 • Spełnienie wymagań dotyczących izolacji 

akustycznej

Dajemy Ci 
gwarancję jakości

lat gwarancji



Technika sanitarna

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

Polska 
Alcadrain PL Sp. z o.o. 
Ul. Ks. Londzina 47  
43-382 Bielsko-Biała  
tel.: +48 333 300 023  
kom: +48 667 502 122  
e-mail: alcadrain@alcadrain.pl 
www.alcadrain.pl

Ściany systemowe

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

Systemy rurowe

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

Czeski producent, ISO 9001:2015 
Edice 1/2022 PL, © Alcadrain s.r.o. 
Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch.

Nasz zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy przy realizacji projektu, instalacji i wycenie produktów w ramach projektu.

Gwarancja określona dla każdego produktu obejmuje wyłącznie funkcjonalne właściwości techniczne produktu, nie obejmuje 
natomiast zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem produktu ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem ogólnych zasad 
obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi produktu. Pełne warunki gwarancji można znaleźć  
na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.


