
Tento WC systém slouží k přípravě na 
připojení toalety nebo sedátka s bidetovací 
funkcí. Ať už s ní již počítáte v projektu, 
nebo do budoucna plánujete její dokoupení, 
náš WC systém AM120 je na to dokonale 
připraven.

Kvalita, technické řešení, inovace, design 
– to jsou základní charakteristiky výrobků 
společnosti Alcadrain. Předstěnové instalační 
systémy ALCA prošly řadou inovací pro 
snazší montáž i větší uživatelský komfort. 

Obsahují navíc dávkovač WC tablet pro 
ještě větší hygienu WC mísy a přípojku pro 
napojení ventilátoru pro odsávání vzduchu 
z místnosti ven.

Všechna naše ovládací tlačítka se dají 
libovolně kombinovat se všemi WC systémy 
ALCA. Jejich instalace je velmi snadná 
a rychlá.
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P192
 Připojovací set pro toaletu 
nebo sedátko s bidetovací 
funkcí 

P193
 Připojovací nástěnka pro 
toaletu nebo sedátko 
s bidetovací funkcí 

Sada pro připojení slouží k napojení 
vody a instaluje se až při montáži 
mísy samotné. WC systém lze bez 
ní použít pro běžnou WC mísu.

Připojovací nástěnku lze použít v případě, kdy vybraná 
bidetovací mísa nemá běžné umístění připojení vody 
a elektřiny. Obsahuje dalších 13 pozic, kde lze tato 
připojení umístit a to z AM120 dělá univerzální modul 
pro většinu modelů mís na trhu.

● Univerzální WC systém je určen pro většinu toalet 
a sedátek s bidetovací funkcí na trhu

● Volba WC mísy (standardní nebo bidetovací) může 
být provedena až po instalaci WC systému (vhodné 
zejména pro projekty, kde se majitel rozhodne 
později)

● Konstruován na nejrozšířenější rozměr připojení 
vody, nicméně pomocí nástěnky P193 lze zvolit 
i jinou polohu dle typu vybrané bidetovací mísy

● Skrytý přívod vody a elektřiny k WC míse

● Dávkovač WC tablet

● Rychlé a tiché napouštění

● Přípojka pro napojení ventilátoru pro odsávání 
vzduchu z místnosti ven

Volitelné příslušenství k dokoupení

WC systém pro toaletu nebo sedátko 
s bidetovací funkcí AM120/1120


