
Przedstawiony WC system, służy do 
przygotowania , podłączenia toalety lub 
deski z funkcją bidetu. Niezależnie od tego, 
czy masz go już w swoim projekcie, czy 
planujesz dodać go w przyszłości, nasz WC 
system - AM120 doskonale do tego pasuje.

Jakość, rozwiązania techniczne, 
innowacyjność, wzornictwo - to cechy 
charakterystyczne produktów Alcadrain 
Systemy instalacyjne podtynkowe Alca, 
przeszły szereg innowacji ułatwiających 
montaż i większy komfort użytkowania. 

Posiadają dozownik na WC tabletki, dla 
jeszcze większej higieny muszli klozetowej 
oraz przyłącze do podłączenia wentylatora 
w celu odprowadzenia powietrza 
z pomieszczenia na zewnątrz.

Nasze przyciski sterujące mogą być dowolnie 
łączone ze wszystkimi WC modułami Alca.
Ich montaż jest bardzo łatwy i szybki.

Zestaw przyłączeniowy do toalety 
lub deski z funkcją bidetu
AM120/1120

 www.alcadrain.pl



P192
 Zestaw przyłączeniowy do 
toalety lub deski z funkcją 
bidetu 

P193
 Płytka przyłączeniowa do 
toalety lub deski sedesowej 
z funkcją bidetu 

Zestaw przyłączeniowy służący 
do podłączenia wody, montowany 
tylko wtedy, gdy sama miska jest 
zmontowana. System toaletowy 
może być używany bez zestawu do 
zwykłej miski WC.

Płytkę przyłączeniową można zastosować 
w przypadku, gdy wybrana miska bidetowa nie posiada 
normalnego miejsca podłączenia wody i prądu. Zawiera 
ona dodatkowe 13 pozycji, w których można umieścić 
te połączenia, co czyni AM120 uniwersalnym modułem 
dla większości modeli misek dostępnych na rynku.

● Uniwersalny system WC przeznaczony jest do 
większości dostępnych na rynku toalet i sedesów 
z funkcją bidetu

● Wybór miski WC (standardowej lub bidetu) może 
być dokonany po zainstalowaniu systemu toalet 
(szczególnie przydatne w projektach, w których 
właściciel podejmuje decyzję później)

● Zaprojektowana dla najczęstszego wymiaru 
przyłącza wody, jednak dzięki desce P193 można 
wybrać inną pozycję w zależności od rodzaju 
wybranej miski bidetowej

● Ukryte doprowadzenie wody i prądu do WC miski

● Dozownik tabletek do WC

● Szybkie i ciche napełnianie

● Przyłącze do podłączenia wentylatora wywiewu 
powietrza z pomieszczenia na zewnątrz

Opcjonalne akcesoria do dodatkowego zakupu

System WC do toalety lub deski z funkcją 
bidetu


