Rezervoare WC încastrate

Începem
fiecare zi împreună –
haideți să profităm
la maximum!
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Firma noastră este construită din pasiunea
de a inova încontinuu și de veni cu idei noi.
Dorim să oferim produse de top clienților
noștri, care să le facă viața mai ușoară –
aceasta este forța conducătoare a ALCAPLAST.
— František Fabičovic, fondator si proprietar
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Credem
în soluțiile
simple, care vă
fac viața mai
ușoară
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE ALCA

Rezervoarele WC încastrate ALCA sunt fabricate
folosind cele mai noi tehnologii și materiale de top.
Astfel, ele au fost testate pentru funcționalitate și
durabilitate pe termen lung.

14–17
4

Ele sunt realizate dintr-un material durabil de
înaltă calitate și mecanismul lor este proiectat
pentru o funcționare îndelungată și lipsită de
probleme.

Din respect pentru confortul
dumneavoastră, am alocat
câte un cod QR fiecărui produs.
După descărcarea aplicației care
permite citirea codurilor QR,
respectiv scanarea cu telefonul
sau tableta, puteți ajunge foarte
ușor la secțiunea dorită de pe
site-ul nostru. Aici veți găsi
descrieri detaliate și parametrii
produsului selectat. Nu veți
mai avea probleme în găsirea
informației care vă interesează.
Un mod inteligent pentru a obține
informații rapid și ușor.

Clapete de acționare FLAT........................ 6–13

Eleganța și frumusețea – acestea sunt
caracteristicile clapetelor noastre de acționare
FLAT. Acestea au fost concepute pentru cei
mai exigenți clienți.
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CLAPETE DE ACȚIONARE FLAT

Analizăm cu atenție maximă
fiecare detaliu, deoarece
dorim ca produsele noastre
să aibă cea mai bună calitate
posibilă. Clapetele de
acționare FLAT sunt un
motiv special de mândrie
pentru noi: acestea
reprezintă simbioza dintre
designul progresiv și
calitatea supremă.
Barbora Škorpilová
Arhitect, designer si creatorul clapetelor de
acționare FLAT ALUNOX compania ALCAPLAST, este
cunoscută pentru asocierea ei cu MIMOLIMIT Ltd,
care a început în 2001.
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CLAPETE DE ACȚIONARE FLAT
Clapete de acționare din sticlă
STRIPE
Clapetele de acționare din sticlă în
variantele de culoare alb sau negru
se potrivesc în orice cameră de baie
modernă, grație designului lor elegant.
Accentul pe detalii și forma simplă fac
combinația de sticlă și elemente din
oțel inoxidabil să iasă în evidență.

Inovarea este
pasiunea
noastră
Anti-fingerprint
Suprafața clapetelor de acționare FLAT
are un strat protector special, care
ascunde semnele de amprente digitale.
Datorită acestui strat protector, clapetele
de acționare nu necesită întreținere sau
curățare frecventă, fapt ce le prelungește
durata de viață.

Pur și simplu compatibile
Noi credem că lucrurile perfecte nu trebuie
să fie și complicate. De aceea am dezvoltat
clapetele de acționare astfel încât acestea
să poată fi combinate cu toate rezervoarele
WC încastrate ALCA. Prin urmare, puteți
selecta orice clapetă care vă place, nimic
nu vă limitează. In plus, instalarea este
foarte ușoară și rapidă. Este de asemenea
simplu și nu necesită sudură să schimbați
o clapetă mai veche montată pe un sistem
deja instalat.

Execuție perfectă
Piesele noastre metalice se îmbină perfect
deoarece au fost tăiate prin cea mai
avansată tehnologie laser. Întregul proces
de producție este supus sistemului de
management al calității și este certificat de
Det Norske Veritas.
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Suntem deosebit de încântați
de premiile de design pe
care le-am câștigat – dar
recompensa cea mai mare
este satisfacția de zi cu zi
a clientului
Ne-am dorit ca clapetele noastre FLAT să nu fie doar elegante, ci mai
presus de toate, să fie practice, pentru că nu credem în frumusețe
fără scop. Din acest motiv, recunoașterea pe care filosofia noastră
a obținut-o sub forma distincției Red Dot Award 2014 ne bucură în
mod special. Am ieșit învingători în această competiție prestigioasă
de design, la categoria Product Design.
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Perfecțiune la
o atingere
Clapete de acționare pentru
rezervoarele WC încastrate
Aceste clapete de acționare pot fi
instalate cu ușurință pe oricare dintre
rezervoarele noastre WC încastrate.
Acestea reprezintă pilonul de dezvoltare
a produselor noastre. O soluție sofisticată
vă permite să setați volume de apă
variabile pentru spălare, astfel încât să
evitați risipa de apă.

Credem că fiecare
detaliu contribuie la
imaginea de ansamblu

FLAT ALUNOX
FUN
Alunox-mat
Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 5 mm
Tehnologie cu jet de apă: dublu
Material: metal

STING

TURN

STRIPE

AIR

Alunox-mat/lucios
Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 26 mm

Alunox-mat/lucios
Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 5 mm

Alunox-mat/lucios
Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 20 mm

Alunox-mat
Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 29 mm

Clapete de acționare FLAT
ALUNOX cu iluminare

Disponibile în următoarele culori: albastru, roșu, verde, alb și rainbow

Vă prezentăm clapetele
de acționare AIR LIGHT
care în combinație cu
iluminarea de fundal
accentuează designul
camerei de baie.
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CLAPETE DE ACȚIONARE ALCA
Basic Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 19/15 mm

Inserate Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 16,5 mm

M70 Alb

M71 Cromat-lucios

M72 Cromat-mat

M73 Cromat-lucios/mat

M75 Auriu

M170 Alb

M171 Cromat-lucios

M172 Cromat-mat

M1713 Cromat-lucios/mat

M175 Auriu

M1370 Alb-mat

M1371 Oţel inoxidabil-mat

M1372 Verde-mat

M1374 Negru-lucios

M1375 Negru-mat

FLAT Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 29/5 mm

ALUMINIU
M270 Alb

M271 Cromat-lucios

M272 Cromat-mat

M277 Antracit

TURN Alunox-mat/lucios

M275 Auriu

STING Alunox-mat/lucios

FUN Alunox-mat

STRIPE Alunox-mat/lucios

AIR Alunox-mat

OȚEL
INOXIDABIL
M370 Alb

M371 Cromat-lucios

M372 Cromat-mat

M378 Negru

M375 Auriu

TURN-INOX Oţel inoxidabilsemi mat/lucios

STING-INOX Oţel inoxidabilsemi mat/lucios

FUN-INOX Oţel inoxidabilsemi mat

STRIPE-INOX Oţel inoxidabilsemi mat/lucios

AIR-INOX Oţel inoxidabilsemi mat

CULOARE
LUCIU
PRONUNȚAT
M470 Alb

M471 Cromat-lucios

M472 Cromat-mat

M478 Negru

M475 Auriu

FUN-WHITE Oţel inoxidabilalb lucios

STRIPE-WHITE Oţel
inoxidabil-alb lucios

STRIPE-BLACK Oţel
inoxidabil-negru lucios

și că diversitatea oferă
libertatea de a alege

BRONZ-ANTIC
FUN-ANTIC Bronz-antic

STICLĂ
M1710 Alb

M1721 Cromat-lucios

M1730 Alb

M1741 Cromat-lucios

M1720-1 Alb/cromat-lucios

M1710-8 Alb/negru

STRIPE-GL1200 Sticlă-alb

STRIPE-GL1204 Sticlă-negru

5 mm

M1713 Cromat-lucios/mat

M1722 Cromat-mat

M1732 Cromat-mat

M1743 Cromat-lucios/mat

M1728-2 Negru/cromat-mat

M1712-8 Cromat-mat/negru

Antivandal Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 10 mm

Senzor Dimensiuni exterioare: 247 × 165 × 16 mm

OȚEL
INOXIDABIL
M1718 Negru
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M1725 Auriu

M1738 Negru

M1745 Auriu

M1728-5 Negru/auriu

M279 Antivandal
Antivandal – metalic
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M279S Antivandal
Antivandal – metalic cu senzor

PLASTIC
M370S
Alb – cu senzor

M371S
Cromat lucios – cu senzor
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Dvs. vedeți spațiu
pentru relaxare?
Noi vedem spațiu
pentru inovare!

REZERVOARE WC ÎNCASTRATE ALCA
Produs inovator în domeniul
dezvoltării durabile
Rezervorul nostru WC încastrat ECOLOGY
care utilizează volume mici de apă pentru
spălarea vaselor de toaletă, a câștigat
prestigiosul premiu Gaia Awards 2014, la
expoziția THE BIG 5 din Dubai. Cu dublă
tehnologie de spălare 2/4 l satisface
cele mai recente cerințe de mediu și
economie.

Proiectate de
ingineri cehi

Gama completă

Ne străduim să îmbunătățim în mod
continuu produsele noastre pentru ca
acestea să ofere confortul suprem. Pentru
a transforma această viziune în realitate,
ne inspirăm din viața de zi cu zi.

Gama de rezervoare WC încastrate ALCA
este proiectată pentru a putea acoperi
toate tipurile de utilizări posibile. Aceasta
include, în special, instalarea în zidărie, în
gips-carton, dar, de asemenea, posibilitatea
de a instala sistemul în spațiul deschis al
camerei de baie.

Sisteme cu ventilație
În caz de ventilare naturală insuficientă
a zonei de toaletă, oferim o soluție cu
ventilație forțată a aerului prin vasul de
toaletă. Această problemă este rezolvată
prin intermediul rezervoarelor WC
încastrate ALCA marcate cu „V“ în codul lor.

Sisteme ECOLOGY
Anticipăm nevoile clienților noștri, așa că
vă prezentăm rezervoarele WC încastrate
cu sistem de economisire a apei ECOLOGY.
Acesta este răspunsul na noul trend al
vaselor de WC, cu un volum de spălare, care
este mai mic de 3/6 l. Pentru aceste vase de
WC, este necesar să se utilizeze rezervoare
WC încastrate, care pot face față cu o astfel
de cantitate mică de apă. ALCAPLAST
furnizează toate sistemele necesare pentru
volume de spălare de 2/4 l, care este
minimul dat de norma. Aceste sisteme pot
fi identificate pe baza literei „E“, în numele
modelului.

Sistemele SLIM
Gama de produse cuprinde module
speciale pentru spații mici, pereți din
beton, pereți despărțitori din gips-carton
sau pentru renovări. Grație sistemelor SLIM
special dezvoltate pentru instalarea în
spații înguste, care au o grosime de doar
84 mm, puteți economisi spațiu si proiecta
o cameră de baie în care fiecare centimetru
este important.
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PERFECŢIONAREA REZERVOARELOR WC ÎNCASTRATE ALCA

01

02
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04

Cadre de montare și manșon
Fixarea cadrului manșon la rezervor
a fost modificată. Acum, instalarea
este realizată prin simpla cuplare,
ceea ce duce la o accelerare
a timpului de instalare. Acest cadru
poate fi utilizat și la montarea în
gips-carton.

Un nou mecanism de control
Noua serie de module are un
mecanism de control modernizat
între placa și supapa de spălare.
Datorită sistemului inteligent
de fixare pe rezervor a crescut
rezistența. În scopul de a minimiza
efectul de zgomot al clapetei de ac
se trage apa, șuruburile care vin în
contact cu placa au fost acoperite
cu vârfuri moi, care absorb șocurile
generate prin apăsarea clapetei.

Conducta de alimentare cu
apă, cu o-ring

Este un nou sistem pentru picioarele
de susținere a cadrului care vă
permite să setați cu ușurință
înălțimea necesară și apoi să
strângeți pentru a se asigura
fixarea finală. Lucrul acesta elimină
necesitatea a apela la ajutorul unei
alte persoane în timpul instalării
și, de asemenea, crește precizia
montajului.

0–93 mm
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Suport cu șină culisantă pentru
conectorul de evacuare
Noul mod de fixare a conectorului
de evacuare face instalarea mult
mai ușoară. Conectorul de evacuare
poate fi acum deplasat orizontal, iar
adâncimea poate fi modificată în
raport cadrul în opt poziții de până
la 93 mm. Este mult mai ușor de
montat diferite tipuri de vase de WC,
care altfel ar necesita intervenții mai
complexe atunci când sunt instalate.
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Sistemul tip baionetă permite
montarea furtunului flexibil și
a supapei de umplere fără scule.
Totul ar trebui să fie strâns doar
manual.
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Sistem nou de blocare
a picioarelor

Instalare fără
unelte
07

Inovație la clapeta de acționare
Clapeta de acționare este un element
nu doar de design, dar și funcțional al
rezervorului WC încastrat cu care vii în
contact zilnic. Clapeta de acționare și
sistemul complet de fixare a acesteia
pe rezervor a suferit un proces
semnificativ de modernizare. Totul este
proiectat pentru a face instalarea mai
rapidă, mai ușoară și fără a fi nevoie de
a utiliza alte unelte. Grație elementelor
de amortizare individuale, clapeta de
acționare este silențioasă și permite
o fixare mai bună în perete.

Pregătirea pentru instalarea de
dispozitive pentru bideu
Venim în întâmpinarea necesităților
generate de creșterea popularității
sistemelor de bideu, astfel ca
sistemele noastre au orificii integrate
sau adaptoare pentru conectarea
apei la astfel de dispozitive. Această
ajustare permite instalarea fără
sudură a vaselor de bideu sau a altor
tipuru de vase de toaletă.
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REZERVOARE WC ÎNCASTRATE ALCA
Pentru montarea în zidărie
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Proprietățile sistemelor încastrate
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Garanție 6 ani
Compatibile cu toate tipurile de
clapete de acționare ALCA
AM112 Basicmodul
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie

AM100/850 Alcamodul
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie

Instalare simplă și rapidă

AM100/1000 Alcamodul
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie

AM101/850 Sádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (în gips-carton)

AM101/1000 Sádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (în gips-carton)

AM101/1120 Sádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (în gips-carton)

Capacitate de încărcare 400 kg
H=

125

mm

H=

84

mm

SLIM

AM115/1000 Renovmodul
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie

H=

86

mm

Sistemul poate fi ajustat pentru
a spăla cu 2 până la 9 litri de apă

SLIM

AM1112 Basicmodul Slim
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie

AM1115/1000 Renovmodul Slim
Rezervor WC încastrat pentru
montare în zidărie

H = Adâncime de instalare

ECOLOGY
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AM102/850 Jádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (sistem de prindere
lateral potrivit pentru renovarea
cladirilor construite din placi
de beton)
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AM102/1000 Jádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (sistem de prindere
lateral potrivit pentru renovarea
cladirilor construite din placi
de beton)

m

m
–170
125
=
H

AM102/1120 Jádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (sistem de prindere
lateral potrivit pentru renovarea
cladirilor construite din placi
de beton)

Pentru persoanele vîrstnice și cele cu mobilitate redusă
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AM101/1120D Sádromodul
Rezervor WC încastrat demontabil
pentru instalări uscate
(în gips-carton)

m

H=

84 m

AM116/1120 Solomodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (susținere proprie)

m

SLIM

AM1101/1200 Sádromodul Slim
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (în gips-carton)

Caracteristicile programului pentru
persoanele vîrstnice și cele cu mobilitate
redusă
Proiectare ranforsată
Posibilitatea de a instala mânere
de susținere

AM115/1000E Renovmodul
Rezervor WC încastrat ECOLOGY
pentru montare în zidărie

AM100/1000E Alcamodul
Rezervor WC încastrat ECOLOGY
pentru montare în zidărie

AM101/1120E Sádromodul
Rezervor WC încastrat ECOLOGY
pentru instalări uscate
(în gips-carton)

AM102/1120E Jádromodul
Rezervor WC încastrat ECOLOGY pentru
instalări uscate (sistem de prindere
lateral potrivit pentru renovarea
cladirilor construite din placi de beton)

AM116/1300H Solomodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (susținere proprie)
destinat persoane cu mobilitate
redusă

AM101/1300H Sádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate (în gips-carton)
destinat persoane cu mobilitate
redusă

A106/1120
Cadru de montaj pentru suport
montare mâner pentru persoane cu
handicap

MPO10
Buton clătire pneumatică
temporizată – acţionare manuală,
alb, montare: în perete

MPO11
Buton clătire pneumatică
temporizată – acţionare manuală,
cromat-lucios, montare: în perete

MPO12
Buton clătire pneumatică
temporizată – acţionare picior,
metal, montare: pe pardoseală

Accesibilitate confortabilă de clătire
Soluții fără bariere

Cu ventilație
H=

m
125

AM115/1000V Renovmodul
Rezervor WC încastrat cu racord
ventilație pentru montare în zidărie
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m

0
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AM101/1120V Sádromodul
Rezervor WC încastrat cu racord
ventilație pentru instalări uscate
(în gips-carton)

mm

0
–20
125
H=

AM102/1120V Jádromodul
Rezervor WC încastrat pentru
instalări uscate cu racord ventilație
(sistem de prindere lateral potrivit
pentru renovarea cladirilor
construite din placi de beton)

mm

MPO13
Buton clătire pneumatică
temporizată – acţionare picior,
metal, montare: pe perete
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CADRE DE MONTAJ ALCA

SISTEME DE SENZORI

Pentru lavoare și baterii

Dispozitive de clătire automată pentru WC
Caracteristicile cadrelor de montaj

Avantajele sistemelor cu senzori
Configurare simplă, poate fi conectat
prin cablul mini USB la un calculator
sau pe un sistem de management al
clădirilor inteligente

Garanție 6 ani
Cadru din oțel vopsit

Programul este disponibil pe site-ul
www.alcaplast.ro

Instalare simplă și rapidă
A104/850
Cadru de montaj
pentru lavoar

A104/1000
Cadru de montaj
pentru lavoar

A104/1120
Cadru de montaj
pentru lavoar

A117B
Cadru de montaj pentru
baterie în structuri de
gips-carton

Capacitate de încărcare 250 kg

ASP3
Dispozitiv de clătire WC automat,
cromat, 12 V (alimentare la rețea)

ASP3-K
Dispozitiv de clătire WC automat,
metal, 12 V (alimentare la rețea)

ASP3-KT
Dispozitiv de clătire WC automat
acționare manuală, metal, 12 V
(alimentare la rețea)

ASP3-B
Dispozitiv de clătire WC automat,
cromat, 6 V (alimentare cu
acumulator)

ASP3-KB
Dispozitiv de clătire WC automat,
metal, 6 V (alimentare cu
acumulator)

ASP3-KBT
Dispozitiv de clătire WC automat
acționare manuală, metal, 6 V
(alimentare cu acumulator)

Posibilitatea de a stabili clătire
igienică
Comutator magnetic pentru setarea
de service și curățenie
Alimentare de la rețea sau cu baterie

Dispozitive de clătire automată pentru urinale

A104A/1120
Cadru de montaj pentru
lavoar și baterie

A104B/1120
Cadru de montaj
pentru baterie

A104AVS/1120
Cadru de montaj
pentru lavoar si baterie
incastrată, cu sifon inclus

A104PB/1120
Cadru de montaj pentru
baterie incastrată

A117PB
Cadru de montaj pentru
baterie incastrată în
structuri de gips-carton

Pentru bideuri, urinale și altele

A105/450
Cadru de montaj
pentru bideu

A106/1120
Cadru de montaj pentru
suport montare mâner
pentru persoane cu
handicap
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A105/850
Cadru de montaj
pentru bideu

A108/1300
Cadru de montaj pentru
chiuvetă tehnică și
baterie

A105/1000
Cadru de montaj
pentru bideu

A108F/1100
Cadru de montaj pentru
rezervor pentru chiuvete
tehnice cu evacuare de
DN90/110 și baterie

A105/1120
Cadru de montaj
pentru bideu

A108F/1500
Cadru de montaj pentru
rezervor pentru chiuvete
tehnice cu evacuare de
DN90/110 și baterie

A107/1120
Cadru de montaj
pentru urinal

A113/1120
Cadru de montaj pentru
vas WC suspendat kombi

A114/1120
Cadru de montaj pentru
vas WC suspendat

A107S/1200
Cadru de montaj
pentru urinal și senzor

A114S/1200
Cadru de montaj pentru
vas WC suspendat și
senzor

ASP4
Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, cromat, 12 V
(alimentare la reţea)

ASP4-K
Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, metal, 12 V
(alimentare la reţea)

ASP4-B
Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, cromat, 6 V
(alimentare cu acumulator)

ASP4-KB
Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului, metal, 6 V
(alimentare cu acumulator)

ASP4-KT
Dispozitiv de clătire automată
a pisoarului actionare manuală,
metal, 12 V (alimentare la reţea)

Posibilitatea de selecție a modelului –
cromat sau metalic

Programul de senzori include produse
destinate utilizării fără contact a toaletei sau
urinalului. Programul este utilizat în zone cu
concentrație ridicată de oameni și e proiectat
să respecte pe deplin standardele de igienă
aplicabile în UE. Senzorii sunt echipați cu un
sistem clătire igienică reglabilă prin care vasul
de toaletă se clătește singur cu apă după un
anumit număr de jeturi sau după o perioadă
de timp specificată de la ultima clătire.
Sistemele cu senzori pot fi folosite atât pentru
rezervoarele încastrate cât și pentru urinale.

Clapete de acționare cu senzor

M279S Antivandal
Clapetă de acţionare Antivandal
pentru rezervor încastrat cu senzor,
metalic (alimentare la rețea)

M370S
Clapetă de acţionare pentru
rezervor încastrat cu senzor, alb
(alimentare la rețea)

M371S
Clapetă de acţionare pentru rezervor
încastrat cu senzor, cromat-lucios
(alimentare la rețea)

M279SB Antivandal
Clapetă de acţionare Antivandal
pentru rezervor încastrat cu senzor,
metalic (alimentare cu acumulator)

M370SB
Clapetă de acţionare pentru
rezervor încastrat cu senzor, alb
(alimentare cu acumulator)

M371SB
Clapetă de acţionare pentru rezervor
încastrat cu senzor, cromat-lucios
(alimentare cu acumulator)
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CARACTERISTICILE REZERVOARELOR WC ÎNCASTRATE ALCA

Piese de schimb

Garantarea disponibilității de 25 de ani, a tuturor pieselor de
schimb.
Catalog de piese de schimb:
Descarca de pe site-ul www.alcaplast.ro.
Consultanta:
Posibilitatea de consultații telefonice și de internet cu
ingineri ALCAPLAST.

conexiuni sigure la
rețeaua de apă

Închide orificiul de intrare a apei în rezervor:
Unghiul de supapă SCHELL (șa).
Conexiunea la racordul de tranziție:
Montate în timpul producției, garantată etanșeitatea.

Clătirea ecologică

Orice rezervor încastrat ALCA (cu excepția rezervorului WC
încastrat SLIM) poate fi cu ușurință transformat în varianta
ECOLOGY prin înlocuirea supapei de spălare standard, cu
supapa A06E și alegerea tipului potrivit de ceramica WC.
Volumul de clătire poate fi reglat de la 2 la 9 litri.

Accesorii opționale

Toate accesoriile sunt incluse în pachet:
Ambalajul fiecărui produs conține un set complet
de accesorii de instalare pentru montarea vasului
de WC, inclusiv materialul de ancorare și toate
capacele de instalare necesare.

Controlul debitului
de apă

Prin inserarea și setarea sistemului de control al debitului de apă
se poate modifica dinamica debitului de apă, evitându-se astfel
stropirea cu apă nedorită în timpul de spălare. Reducția este
potrivită pentru toate tipurile de rezervoare încastrate, supape și
rezervoare pentru WC ALCA (cu excepția rezervorului WC încastrat
SLIM și A08A).

Conectarea
echipamentului la
bideu

Racordarea la apă a scaunelor pentru bideu și spray-uri:
Grație consolei cu un adaptor vă puteți conecta cu ușurință la apă bideul.
Poate fi utilizat cu următoarele game de produse:
AM115, AM101, AM102, A113, A114, AM116

Rezervor
dintr-o buc

impermeabilitate garantată:
Rezervorul de apă este fabricat dintr-o singură bucată, ceea ce asigură
o impermeabilitate absolută.
Control 100%:
Strângerea fiecărui rezervor este controlată de presiunea aerului.
Material de calitate:
Din polietilenă (PE) – asigură caracteristici stabile pe termen lung și durabilitate.

Toatul doar cu
o cheie fixă

Dimensiunile capetelor șuruburilor au fost unificate pentru
sistemele încastrate. Mai nou, instalarea necesită acum doar
o singură dimensiune de cheie fixă pentru a încastra întregul
sistem în perete.

Modificarea
înălțimii cadrului
la 1.120 mm și
marcarea centrului
cadrului

Ca urmare a tendinței de a utiliza plăci de format mare, am redus înălțimea cadrului
de susținere din original 1.176 mm la 1.120 mm. Sistemul este acum mai bine
adaptat pentru a fi instalat chiar și în locuri care au o înălțime de 1,2 m. De curând,
am adăugat, de asemenea, o marcare a centrului.

Configurare simplă

Toate componentele care necesită fixare, ajustare sau
introducere ît în sistem au fost evidențiate în roșu. Scopul
este de a simplifica etapele de montaj și, prin urmare, să
accelereze instalarea.

Compatibilitatea
clapetelor de
acționare

Spălare dublă
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Clapete de acționare ALCA
Ele sunt pe deplin compatibile cu toate rezervoarele WC încastrate ALCA.

Dublă spălare 3/6 l, cu o rezervă igienică:
Volumul de apă în rezervor: 9 l
Clătire mică: 3 l
Clătire mare: 6 l
Rezervă igienică: 3 l
După clătirea mare o rezervă de trei litri rămâne pentru eventuala
necesitate de clătire suplimentară.

6–9 l

3l

3l
6l
9l

1.120 mm
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Tradiția, calitatea, inovația
și designul – acestea, împreună
cu măiestria echipei noastre,
dau formă produselor
ALCAPLAST.

ȘASE RAMURI
INTERNAȚIONALE ALCAPLAST
Proiectăm produsele noastre, astfel încât
acestea să poată simplifica viața clienților
din mai multe țări. Ele sunt universale și
îndeplinesc standardele internaționale
impuse. Echipele de vânzări și distribuție
din țările din afara Republicii Cehe asigură
o comunicare flexibilă și servicii pentru
clienții noștri.

ALCA – UN BRAND
PREMIUM
Brandul premium ALCA reprezinta
o serie de produse de design foarte
bine elaborate cu valoare de utilitate
mare. ALCAPLAST creează noi tendințe
în domeniul tehnologiei sanitare.
Cooperarea noastră cu designeri
cehi de top în crearea de noi linii de
produse, ne-a câștigat mai multe premii
prestigioase.

ÎNFIINȚAREA COMPANIEI
Afacere de familie cehă, care a fost
înființată în anul 1998. La acel moment,
produceam doar două produse – valvă de
umplere și de clătire. Gama actuală largă
de produse ALCAPLAST a devenit cea mai
bine vândută în domeniul ei, în multe țări
din întreaga lume.

CONTROLUL CALITĂȚII
Procesul de producție este controlat
de către sistemul de management al
calității ISO 9001:2008 și este certificat
de Det Norske Veritas. Produsele sunt
testate și certificate de către institutul de
testare și certificare ITC Zlin în Republica
Cehă și în Austria OFI. Toate produsele
sunt monitorizate în mod continuu în
laboratorul propriu, care garantează un
nivel ridicat de calitate și fiabilitate.
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MANAGERUL ANULUI 2015
Victoria directorului executiv Radka
Prokopova în competiția managerială
cea mai prestigioasă din Republica
Cehă și câștigarea titlului „Managerul
anului 2015“ este premiul pentru
punerea în aplicare a metodelor
moderne de management corporativ.

PRODUS CEH PROIECTAT DE INGINERI CEHI
Calitate, soluții tehnice, inovație, design – acestea sunt
caracteristicile de bază ale produselor ALCAPLAST. Nivelul ridicat
de profesionalism și de calificare al tehnicienilor cehi se bazează
pe tradiția istorică a industriei cehe, care are o vechime de peste
100 de ani, și este cunoscută în întreaga lume pentru produsele
sale de calitate superioară, care sunt moderne și extrem de
fiabile.

ALCAPLAST ACADEMY
Alcaplast Academy a fost inaugurată în 2009. Centrul
de instruire a fost creat pentru a sprijini educarea
clienților ALCAPLAST, pe baza prezentării și trainingului
profesionist cu privire la produsele noastre. Alcaplast
Academy a fost clasată pe locul al doilea în categoria
centrelor de formare în cadrul „Business Project 2010“.
Peste 3.000 de profesioniști trec prin training-urile
noastre în fiecare an. Ele sunt o garanție de instalare
profesională și asistență tehnică în piață.
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Echipa noastră de specialişti vă stă întotdeauna la
dispoziție pentru ajutor la instalare și proiectare şi pentru
a vă oferi cotații de preţ pentru produse!
Produse în Republica Cehă
ISO 9001:2008
Ediția 1/2016 RO, © Alca plast, s. r. o.  
Ne rezervăm dreptul de a modifica dimensiunile și designul.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
NV 616/2006 MO.
2011/95/EC including amendments
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