Canale de scurgere pentru duș

Vă eliberăm de grija
zilei de azi şi vă oferim
un viitor luminos

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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NOUL CANAL DE SCURGERE APZ13

Dispunând de un sistem modular, se poate asambla
astfel încât să se potrivească stilistic și funcțional în
baia ta.
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Ele sunt realizate din materiale de calitate
superioară, care scot în evidență designul
modern, bazat de diversitate și spirit ludic.

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.

Avantajele canalelor de scurgere
pentru duș ALCA................................................................. 6–7

AVANTAJELE CANALELOR DE
SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA

GRĂTARE PENTRU CANALE DE
SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA

HAIDEȚI SĂ
SIMPLIFICĂM

Noul canal de scurgere APZ13 ....................................18–23
Canalul de scurgere APZ5.............................................24–25
Canale de scurgere pentru duș din plastic..............26–27
Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil........28–29
Prezentare generală a canalelor
de scurgere pentru duș ALCA..................................30–35

24–25

CANAL DE SCURGERE PENTRU INSTALARE ÎN
PERETE

Suntem, de asemenea, conștienți de provocările unui spațiu mic,
astfel am proiectat un sistem de scurgere care se poate încadra în
perete. Cu toate astea, economia de spațiu nu presupune automat
și economie de funcționalitate.

Canale de scurgere pentru duș
din oțel inoxidabil cu grătare perforate..........................30
Canale de scurgere pentru duș
din oțel inoxidabil cu grătare pline...................................31
Canal de scurgere modular APZ13....................................32
Canalul de scurgere APZ5 și sistem Antivandal...........33
Canale de scurgere pentru duș din plastic.....................34
Prezentare generală a sifoane de pardoseală...............35
Caracteristicile canalelor
de scurgere pentru duș ALCA..................................36–37
Companie ALCAPLAST...............................................38–39

5

Frumuseţe în care poţi
avea încredere, bazată
pe detalii ingenioase

Canalele noastre de scurgere suportă un debit de apă
de până la 68 l/min
Puteți alege liniștiți un cap de duș de dimensiuni mari. Datorita sifonului special
dublu-compartimentat, canalul de scurgere ALCA garantează un debit de apă de
până la 68 l/min. Astfel, vă garantăm și o baie fără inundații. Multe dintre canalele
de scurgere competitive conțin un sifon anti-miros proiectat pentru cădițe de
duș cu posibilități minime de curățare. Aceste sifoane au un debit de scurgere de
maxim 30 l/min – jumătate din ceea ce oferă canalele de scurgere ALCA.
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DEBIT RIDICAT
DE APĂ
(până la 68 l/min)

SIFONUL SE
POATE CURĂȚA
COMPLET

ÎNĂLȚIME
REDUSĂ DE
INSTALARE
(55 mm)
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GRĂTARE PENTRU CANALE DE SCURGERE DUȘ ALCA
Canale de scurgere pentru
grătare pline
Pentru iubitorii minimalismului oferim
canal de scurgere cu grătar plin.
Apa se scurge prin margine și prin
perforațiile grătarului. Această soluție
de design nu are nici un efect asupra
funcției de scurgere.

Libertatea
înseamnă
diversitate

Grătar prismatic
Acest tip unic de grătar este fabricat din
prisme de oțel inoxidabil solid conectate
într-o singură unitate. Aspectul său se
deosebește fundamental de toate celelalte
grătare prin faptul ca în locul discreției,
predomina elementul de design care
atrage atenția.

Grătar pentru încastrarea plăcilor
ceramice

NOU

În esența sa, este un suport special
făcută din oțel inoxidabil. Partea de jos
a suportului este sigilată cu o bandă
cu suprafață aspră, concepută pentru
o aplicare ușoară a gresiei sau lemnului
rezistent la apă. Acest grătar devine astfel
o parte a pardoselii ceramice și fuzionează
perfect cu restul băii.

Pentru grătare pline
Baza grătarului constă dintr-un profil U din
oțel inoxidabil. Pe acest profil U se poate
atașa o placă solidă de oțel inoxidabil,
sticlă securizată, alamă sau piatră artificială.
Datorită variabilității suprafeței, grătarul
plin ALCA poate deveni bijuteria băii
d-voastră.

Grătare perforate
Grătarele perforate ALCA se bazează pe
variații ludice de forme geometrice. Astfel,
îl puteți alege cu ușurință pe cel care se
potrivește cel mai bine gustului d-voastră.
Acestea sunt disponibile în variantele lucios
sau mat. Versiunea standard este fabricată
din oțel inoxidabil, dar suntem capabili să
satisfacem și cerințele individuale pentru
oțel de grad superior.
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ROUTE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

ZIP / Oțel inoxidabil-lucios/mat

pentru canalul de scurgere
APZ5

DREAM / Oțel inoxidabil-lucios/mat

pentru canalele de scurgere
APZ6, APZ16, APZ13

CODE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

BUBLE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

CUBE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

Pentru sistemul
de scurgere

PURE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

HOPE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

Pentru încastrarea plăcilor
ceramice

LINE / Oţel inoxidabil-lucios/mat

TWIN / Capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

EDEN / Capac din oțel inoxidabil-lucios

SHADE / Capac din oțel inoxidabil-mat

FLOOR pentru canalele de scurgere APZ6,
APZ16 / Grătar pentru încastrarea plăcilor ceramice

INSERT pentru canalul de scurgere APZ13 /

Cavitatea grătarului are o suprafață special înăsprită
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru
încorporarea plăcilor ceramice.

Cavitatea grătarului are o suprafață special înăsprită
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru
încorporarea plăcilor ceramice.

Grătar eșantion pentru încastrarea lemnului rezistent la apă

GL1200 / Sticlă-alb

GL1202 / Sticlă-verde

LIFE / Oțel inoxidabil-mat

TIME / Oțel inoxidabil-mat

GRACE / Oțel inoxidabil-mat

VIE / Oțel inoxidabil-mat

TRITON / Oțel inoxidabil-

mat

GAP pentru canalele de scurgere APZ6,
APZ16 / Oțel inoxidabil-mat

GRĂTARE PENTRU CANALELE DE SCURGERE DIN PLASTIC

MI1205 / Piatră sintetică-negru

MI1206 / Piatră sintetică-nisip

GL1204 / Sticlă-negru

MI1207 / Piatră sintetică-Granit

MI1200 / Piatră sintetică-alb

SPACE pentru canalul de scurgere
APZ13 / Oțel inoxidabil-mat

POSH / Oțel inoxidabil-mat

DESIGN-ANTIC / Bronz-antic

DESIGN / Oţel inoxidabil-lucios/mat

pentru canalul de scurgere APZ12

STREAM pentru canalul de scurgere
APZ13 / Oțel inoxidabil-mat

Pentru canalul de
scurgere ARZ1

Colț

SMILE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

Perforat, plin și încastrarea
plăcilor ceramice

pentru canalele de scurgere tip
APZ1, APZ4
pentru canalul de scurgere APZ13
pentru canalele de
scurgere APZ13, APZ6
și APZ16
pentru canalul de scurgere APZ6 și APZ16

Plin

Prismatic

Perforat

Perforat

GRĂTARE PENTRU CANALELE DE SCURGERE DIN OȚEL INOXIDABIL ALCA

LINE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

HOPE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

CUBE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

PURE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

BUBLE / Oțel inoxidabil-lucios/mat

DREAM / Oțel inoxidabil-lucios/mat

SOLID pentru canalul de scurgere
APZ12 / Oţel inoxidabil-mat

Suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

TILE pentru canalul de scurgere APZ12 /
Cavitatea grătarului are o suprafață special înăsprită
pentru a facilita lipirea cu adeziv utilizat pentru
încorporarea plăcilor ceramice.

APZ8 Simple /

Oțel inoxidabil-mat – grătarul este inclus

APZ8 Simple /

Oțel inoxidabil-mat – grătarul este inclus

APZ10 Simple /

Ca o bijuterie
frumoasă, care trece
testul timpului

Oțel inoxidabil-mat – grătarul este inclus
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CANALELE DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA
Canal de scurgere pentru
grătar perforat APZ1
Designerii noștri au proiectat canalele
de scurgere pentru duș ALCA astfel încat
să fie foarte variate și să se potrivească
perfect în mai multe tipuri de camere de
baie, oferind mai multă individualitate
proprietarilor. Cu toate ca noi oferim
o gama larga de grătare, am avut mereu
în vedere designul curat și calitatea
superioară.

Cel mai popular
canal de scurgere
pentru duş

Canale de scurgere cu sifoane care
pot fi curățate complet
Un sifon anti-miros este standard dar
canalul de scurgere ALCA utilizează un
sistem de compartimentare cu două
camere și cu piese de admisie detașabile.
Acest sistem dual permite o curățare simplă
și completă a ambelor compartimente
până la țeava de evacuare. Datorită
sifonului dublu-compartimentat, am dublat
timpul dintre curățările de mentenanță.
La cerere, se poate comanda sifonul
combinat.

Canalele de scurgere pentru duș
ALCA au cerințe de înălțime redusă
pentru instalare

60 l/min

APZ1: 85 mm
Ø50

35 l/min

APZ101: 55 mm
Ø40

15 mm
10 mm
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Canalele de scurgere pentru duș ALCA
sunt conforme cu standardele actuale de
instalare pe înălțime. Cea mai joasă înălțime
de instalare oferită de ALCA este de la
55 mm până la 85 mm. Varianta de 55 mm
este ideală pentru renovările caselor mai
vechi cu pardoseli relativi subțiri. Înălțimea
de 85 mm este opțiunea perfectă pentru
construcții noi, acolo unde înălțimea
canalului de scurgere poate fi încorporată
în design.

Flanșă verticală reglabilă
Canalele de scurgere pentru duș APZ4,
APZ104 Low, APZ1004 și APZ1104 Low sunt
concepute pentru a fi instalate direct în
peretele incintei de duș. Marginea verticală
pentru etanșare poate fi ajustată pentru
a se potrivi cu faianță între 6–12 mm
grosime. Acest lucru elimină necesitatea
de a compensa potențialele diferențe de
grosime cu adeziv. Spre deosebire de alte
canale de scurgere duș, canalul Flexible se
atașează la perete prin intermediul unei
flanșe verticale. Aceasta este apoi acoperită
cu o membrană impermeabilă și cu faianță.
Astfel se asigură un mai bun grad de
impermeabilizare. De asemenea, înclinația
podelei înspre perete este mai simplă.
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Un stil de viaţă
excepţional
necesită
o abordare
unică. De aceea
oferim soluţii
individualizate,
unice, care vă
îndeplinesc orice
dorinţă.

Canale de scurgere pentru duș ALCA personalizate
Rigolele de duș din oțel inoxidabil ALCA pot fi fabricate la orice
dimensiuni, în funcție de cerințe (lungime, formă, plasarea sifonului
și alți parametri). Dimensiuni mai mari, sau soluții diferite de cele
standard, pot fi furnizate, după discuții cu reprezentanții noștri de
vânzări. Aceste soluții personalizate vor păstra caracteristicile și
avantajele canalelor de scurgere ALCA.
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Design irezistibil care te
îndeamnă să îl atingi –
însă adevărata frumuseţe
se află în interior

CANALELE DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA
Noul canal de scurgere APZ13
Canalul de scurgere din oțel inoxidabil
APZ13 a fost conceput ca un produs
modular. Acest lucru înseamnă, că există
trei variante de lungime de scurgere,
pentru care se se pot alege trei sifoane
compatibile. Sistemul complet va fi
ulterior echipat individual cu grătar. Aveți
la dispoziție se pot alege trei sifoane
compatibile – din oțel inoxidabil perforat,
plin, pentru încastrare ceramică sau
grătar prismatic.

Sistem modular

Proiectate de
ingineri cehi

40 l/min

APZ-S6: 54 mm
Ø40

Acest sistem a fost conceput cu intenția
de a permite cea mai simplă selecție
a modelului dorit. Setul este format din
trei componente de bază: corpul canalului
de scurgere, sifonul și grătarul. Corpul
canalului de scurgere este universal pentru
toate tipurile de grătare. Este înclinat și
puteți alege între trei variante de lungime.
Sifonul este rotativ și puteți alege între
trei variante. Principala diferență face
referire la diferența de construcție, precum
și la diferența de debit asociat. Vă oferim
modelul cu cea mai mare înălțime cu
debitul de scurgere de 58 l/min care este
destinată construcțiilor noi, spațioase. De
asemenea, puteți selecta între variantele
cu înălțime medie sau foarte redusă
pentru clădirile cu spațiu limitat. În privința
grătarului, puteți opta pentru unul din
cele șapte modele. Puteți alege între
modele perforate, pline, pentru încastrarea
ceramicii sau modelul de grătar cu inserție
prismatică.

Vă prezentăm cu mândrie cea mai nouă
inovaţie: un canal modular de scurgere
pentru duş, care poate fi ajustat în trei paşi
simpli pentru a se potrivi perfect în baia
dumneavoastră, atât din punctul de vedere
al poziţionării, cât şi din punctul de vedere
al conectării.

Trei variante de înălțime a sifonului

APZ-S9: 81 mm

50 l/min
Ø50

Am proiectat aceste sifoane, la fel ca toate
canalele noastre de scurgere, cu intenția
de a oferi cel mai mare confort posibil
utilizatorului. Aceste noi modele sunt
proiectate pentru a avea debit excelent și
acces ușor pentru curățare. Așa cum facem
de obicei, ne-am gândit, de asemenea,
la impermeabilizarea suplimentară. Prin
urmare, am dotat sifonul cu sistem de fixare
pentru a preveni îndepărtarea accidentală
sau ruptura etanșeizării la montaj. În final,
așa cum v-am obișnuit, pachetul este dotat
cu toate accesoriile.

O nouă tehnologie de fabricație

APZ-S12: 105 mm

NOU
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58 l/min
Ø50

Pentru acest canal de scurgere inginerii
noștri au folosit o tehnologie specială și
anume sudarea automată cu laser. Această
tehnologie avansată permite sudarea
precisă a tuturor pieselor, ceea ce plasează
acest concept de canal de scurgere în cea
mai înaltă poziție în privința procedurilor
folosite la fabricarea lui.

NOU
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NOUL CANAL DE SCURGERE PENTRU DUȘ APZ13 ALCA

01

Înălțime de scurgere
reglabilă

04

Picioarele de ancorare reglabile
cresc ușurința instalării chiar și
în situațiile în care vă confruntați
cu inegalități semnificative ale
suprafeței de bază.

02

03

Blocator de siguranță
Mecanismul asigură o etanșare
maximă, ceea ce garantează
o siguranță maximă în timpul
instalării și funcționalitatea pe
termen lung în utilizarea de
zi cu zi.

Sifonul cu posibilitate de
curățare

Fiecare corp al canalelor de
scurgere ALCA este rotunjit cu
precizie folosind cele mai noi
tehnologii. Datorită acestui fapt,
canalele de scurgere sunt foarte
plăcute la atingere și sporesc
experiența plăcută a dușului
de zi cu zi. Mai mult decât atât,
designul lor va satisface nevoile
d-voastră estetice.
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Canal modular
de scurgere
pentru duş
07 Sifon rotativ 360 °

Sifonul rotativ orizontal, oferă
posibilități nelimitate de îmbinare
a conductelor de scurgere în toate
direcțiile. În plus, nu aveți nevoie
de alte accesorii suplimentare în
timpul instalării.
360 °

Panta interioară a corpului
de scurgere
Introducem soluția nouă a pantei
descendente interioare, ceea ce
asigură un debit maxim de curgere
a apei. În același timp, simplifică
curățarea manuală.
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Sifonul anti-miros este echipat cu
un grătar care reține părul și alte
resturi. În plus, sistemul este ușor
de îndepărtat pentru o curățare
perfectă a sifonului fără folosirea
chimicalelor. Curățarea țevii de
scurgere se poate face cu unelte
standard pentru desfundarea
țevilor.
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Canal dintr-o singură
bucată de oțel cu margini
rotunjite

Noile grătare pentru
canalul de scurgere pentru
duș APZ13
Designul acestui canal de scurgere
permite utilizarea tuturor tipurilor
de grătare. Aveți posibilitatea să
utilizați modele de bază perforate,
grătare pline din oțel masiv, grătare
pentru încastrarea gresiei sau a altor
materiale, precum și un nou model
de grătar prismatic. Prin urmare,
aveți libertatea absolută în alegerea
grătarului pentru a completa
design-ul camerei de baie.

22
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Libertatea se
regăseşte în
diversitate

SISTEM DE SCURGERE
Canal de scurgere pentru
instalare în perete
Sistemul este recomandat în mod special
zonelor cu aglomerare mai mare de
persoane cum ar fi piscinele, spa-urile sau
centrele wellness. Grătarul poate avea
finisaj mat sau lucios și poate fi fixat în
ceramică pentru a se potrivi perfect cu
baia dumneavoastră. Apa se scurge în
canal numai prin fanta dintre gresie și
grătarul canalului de scurgere.

APZ5 SPA
Adâncime de instalare 64 mm
Debit de scurgere: 60 l/min
Material: oțel inoxidabil

60 l/min

APZ5: 100 mm
Ø50

EDEN

SHADE

TWIN

Capac din oțel inoxidabil-lucios

Capac din oțel inoxidabil-mat

Capac pentru încastrarea plăcilor ceramice

Canal de scurgere ALCA LIGHT
cu iluminare

Vă prezentăm canalele
de scurgere ALCA LIGHT,
care în combinație cu
opțiunea de iluminare
din spate oferă o lumină
discretă care subliniază
designul băii d-voastră.

Disponibil în variantele de culoare: albastru, roșu, verde, alb și rainbow

ALB
AEZ120

VERDE
AEZ122

ROŞU
AEZ123

RAINBOW
(RGB)
AEZ124
24

25

Vizitați-ne pe Web

CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ DIN PLASTIC
Canale de scurgere pentru duș
din plastic
Canalele de scurgere din plastic sunt
soluții economice în segmentul de canale
de scurgere de duș. Utilizarea unor
astfel de materiale facilitează reducerea
costurilor, păstrand, în același timp
caracteristicile de mare funcționalitate.
Sunt fabricate din plastic extrem de
rezistent la îngheț și la chimicale. Există
posibilitatea alegerii între două tipuri
de canale de scurgere, standard cu sifon
dublu – compartimentat sau modelul
pentru economie de spațiu.

Două tipuri de
canale de scurgere
din plastic

Canalele de scurgere Simple APZ8,
APZ9 și APZ10
Modelul de bază al canalului de scurgere
din plastic este potrivit, datorită înălțimii
de 62 mm, renovărilor sau clădirilor unde
spațiul din pardoseală este o problemă.
Fiecare canal de scurgere este un set
complet ce conține grătarul, picioarele de
ancorare, precum și banda de hidroizolație.
Oferim trei variante de design ale grătarului.

Canalul de scurgere APZ12 Optimal

30 l/min

APZ8: 62 mm
Ø40

Canalele de scurgere din clasa de mijloc
se recomandă ca și soluție economică
pentru proiecte sau alte locuri unde se cere
îndeplinirea mai multor standarde. Acest
canal de scurgere are un corp înclinat cu
sistem de sifonare dublu-compartimentat
ceea ce permite curățarea ușoară și debit
de scurgere de 63 l/min și garantează
că baia d-voastră nu se va inunda chiar
dacă ați optat pentru un cap de duș mare.
Suporții de susținere reglabili ușurează
instalarea și permit reglajul la nivelul de
înălțime necesar. Grătarul nu este inclus.
Vă oferim grătare perforate, pline sau
suport pentru încastrarea cu gresie sau
lemn rezistent la apă.

Sifon anti miros combinat
Toate canalele de scurgere de duș din
plastic conțin așa-numitele sifoane
combinate. Acest lucru previne
pătrunderea mirosului din canalizare chiar
și după uscarea sifonului.

63 l/min

APZ12: 85 mm

Acest sistem se pretează locurilor unde nu
se estimează o folosire intensivă a dușului.
Pentru a simplifica enorm curățarea
sifonului, acesta se poate dezasambla până
la țeava ce evacuare.

Ø50

26
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SIFOANE DE PARDOSEALĂ ALCA – OȚEL INOXIDABIL
Vărful de gamă al sifoanelor
de pardoseală

Doar lucrurile cu
adevărat frumoase
rezistă în timp

Acest nou model de sistem de scurgere
a fost creat ca o alternativă la canalele
noastre de scurgere din oțel inoxidabil.
El oferă clienților o altă opțiune de
drenare a băii care îmbină caracteristicile
tehnice superioare cu designul modern
excepțional. Aceste sifoane de pardoseală
din oțel inoxidabil se adresează celor care
preferă punctul de drenaj sau celor care,
dintr-un motiv sau altul, nu pot folosi
canale de scurgere.

Soluție de lux din oțel inoxidabil
Sifoanele de pardoseală din oțel inoxidabil
sunt proiectate și dezvoltate pentru
a satisface cerințele ridicate în privința
designului final al băii. Tehnologia riguroasă
folosită la fabricarea lor permite utilizarea
părților vizibile dintr-o singură bucată de
oțel inoxidabil solid fără urme de îmbinări
sau sudură.
Sifonul de pardoseală este, astfel, o unitate
compactă potrivită în orice fel de baie
modernă. Cu acest sistem de scurgere din
oțel inoxidabil puteți obține un design curat
îmbinat cu un element funcțional al băii.

Grătare nu doar pentru încastrarea
ceramicii
Pentru orificiile de admisie puteți alege
între trei tipuri de grătare, influenţând
astfel, aspectul final. Opțiunea cea mai
interesantă este utilizarea grătarului de
evacuare în care se poate încastra gresia
astfel încat să se contopească cu restul
pardoselii.
Al doilea tip este un grătar plin fabricat
dintr-o bucată de oțel inoxidabil solid,
care combinat cu corpul sifonului conferă
aspectul compact.
Cea de a treia opțiune este un grătar
perforat din oțel inoxidabil, care, datorită
tehnologiei de fabricare prin tăierea cu
jet de apă, se mulează perfect pe corpul
sifonului.

Trei variante de înălțime a sifonului
40 l/min

APV110: 55 mm
Ø40
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APV120: 81 mm

50 l/min
Ø50
58 l/min

APV130: 105 mm
Ø50
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Variabilitatea de montare perfectă
garantată de cele trei tipuri de sifoane
care pot fi folosite. Cea mai mică variantă
de înălțime a sifonului de 55 mm poate
fi folosită în spațiile cu adâncime mică
a pardoselii pentru menținerea unui debit
de scurgere a apei corespunzător. Toate
cele trei tipuri de sifoane sunt proiectate
pentru a fi ușor curățate fără chimicale și nu
necesită instalare și întreținere complicate.

29

Vizitați-ne pe Web

CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA – OȚEL INOXIDABIL
Pentru grătar perforat

Pentru grătar plin

APZ1, APZ101 Low

APZ1001, APZ1101 Low

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este
inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1001: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ6: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ1006: 95 mm

DN50

68 l/min

APZ101: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1101: 55 mm

DN40

44 l/min

APZ106: 65 mm

DN40

35 l/min

APZ1106: 65 mm

DN40

44 l/min

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low
Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat
şi margine ajustabilă faţă de zid (grătarul nu este inclus)
(550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

15 mm
10 mm

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low
Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar perforat
şi margine ajustabilă faţă de zid, ieșire verticală
(grătarul nu este inclus) (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

15 mm
10 mm

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low
Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin
şi margine faţă de zid (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

N

15 mm

Canal de scurgere pentru duş cu margine pentru grătar plin şi
margine faţă de zid, ieșire verticală (grătarul nu este inclus)
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

N

15 mm

APZ4: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1004: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ16: 95 mm

DN50

60 l/min

APZ1016: 95 mm

DN50

68 l/min

APZ104: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1104: 55 mm

DN40

44 l/min

APZ116: 65 mm

DN40

35 l/min

APZ1116: 65 mm

DN40

44 l/min

APZ2001
Canale de scurgere cu margine pentru grătar perforat, fără sifon (grătarul nu
este inclus) (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

LINE

HOPE

GL1200

MI1200

MI1207

DESIGN

PURE

BUBLE

GL1202

MI1205

FLOOR

DESIGN-ANTIC

CUBE

DREAM

GL1204

MI1206

GAP

POSH

APZ2001: 85 mm

30

DN40

DESIGN

POSH

90 l/min
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CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA – OȚEL INOXIDABIL
Canal de scurgere pentru duş APZ13 Modular
Configurare canal de scurgere pentru duşAPZ13 Modular

1

Profile din oţel inoxidabil pentru pardoseli
înclinate

Sisteme de scurgere

N

APZ5 Spa

03

Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac din oțel
inoxidabil-lucios (650, 750, 850, 950, 1050 mm)

DREAPTA

APZ-S6
Sifon extra-low DN40 și set de suporți reglabili

STÂNGA

2

APZ-S6: 54 mm

DN40

40 l/min
APZ5: 100 mm

DN50

PENTRU MONTAJ
CENTRAL

60 l/min

3
EDEN

ALCA LIGHT
APZ5 Spa iluminare din spate

APZ-S9
Sifon low DN50 și set de suporți reglabili

SHADE

Culoarea iluminării

Variante de lungime de iluminare din spate pentru canalele de scurgere duș APZ5 Spa

Lungimea rigolei
(mm)

Alb

01

Albastru

TWIN

Verde
Roşu

CODE

INSERT

Rainbow

Codul iluminării
raportat la
lungimea rigolei

650

750

850

950

1050

AEZ 120-650

AEZ 120-750

AEZ 120-850

AEZ 120-950

AEZ 120-1050

AEZ 121-650

AEZ 121-750

AEZ 121-850

AEZ 121-950

AEZ 121-1050

AEZ 122-650

AEZ 122-750

AEZ 122-850

AEZ 122-950

AEZ 122-1050

AEZ 123-650

AEZ 123-750

AEZ 123-850

AEZ 123-950

AEZ 123-1050

AEZ 124-650

AEZ 124-750

AEZ 124-850

AEZ 124-950

AEZ 124-1050

Sursa pentru iluminarea de fundal APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

ROUTE

SPACE

Antivandal
APZ11, APZ111 Low

SMILE

STREAM

APZ-S9: 81 mm

DN50

50 l/min

APZ1011, APZ1111 Low

Canal de scurgere Antivandal cu grătar
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

Canal de scurgere Antivandal cu grătar, ieșire verticală
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

ZIP

APZ-S12
Sifon DN50 și set de suporți reglabili

02

APZ13 Modular
Canal de scurgere pentru duş (750, 850, 950 mm)

APZ-S12: 105 mm

32

DN50

58 l/min

APZ11: 85 mm

DN50

60 l/min

APZ1011: 85 mm

DN50

68 l/min

APZ111: 55 mm

DN40

35 l/min

APZ1111: 55 mm

DN40

44 l/min

BUBLE

BUBLE

Grătarul este inclus

Grătarul este inclus
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CANALE DE SCURGERE PENTRU DUȘ – PLASTIC
Pentru grătar perforat

Canale de scurgere de colț pentru duş

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple
Canal de scurgere cu margine pentru grătare perforate
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

Pachetul conține:

ARZ1

nncanal de scurgere liniară
nngrătar
nnbandă hidroizolație pentru toată lungimea rigolei
nnsifon cu sistem combinat SMART
nnkit de ancorare (șuruburi, dibluri)
nnpicioare de ancoraj
nncârlig

Canal de scurgere de colţ pentru duş fără margine pentru grătar perforat

LIFE

DN40

APZ8/9/10: 62 mm

APZ8 Simple

Grătarul este inclus

ARZ1: 100 mm

30 l/min

APZ9 Simple

TIME

VIEW

TRITON

60 l/min

Sifoane de pardoseală din oţel inoxidabil

APZ10 Simple

Grătarul este inclus

DN50

GRACE

APV110
Sifon pardoseală din oţel inoxidabil extra-low
130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem
de reţinere a mirosurilor umed

Grătarul este inclus

N

APV120
Sifon pardoseală din oţel inoxidabil low
130×130 mm ieşire laterală, fără grătar, sistem
de reţinere a mirosurilor umed

N

APV130
Sifon pardoseală din oţel inoxidabil 130×130 mm
ieşire laterală, fără grătar, sistem de reţinere
a mirosurilor umed

N

Pentru grătar perforat, pentru grătar plin sau pentru încastrarea plăcilor ceramice
APZ12 Optimal
Canal de scurgere duș pentru grătare perforate sau suport pentru
încastrarea plăcilor ceramice (750, 850, 950, 1050 mm)

APV110: 55 mm

15 mm

40 l/min

MPV012

DN50

MPV013

MPV014

MPV015

APV130: 105 mm

50 l/min

DN50

58 l/min

MPV016

85 mm

MPV011

min. 100 mm

max. 125 mm

DN40

APV120: 81 mm

Sifoane de pardoseală
DN50

APZ12: 85 mm

LINE

CUBE

Sifon pardoseală 105×105/50 mm
ieşire laterală, grătar din oţel
inoxidabil, sistem de reţinere
a mirosurilor umed

63 l/min

BUBLE

SOLID
APV101

PURE

34

HOPE

DREAM

Sifon pardoseală 105×105/50/75 mm
ieşire verticală, grătar din oţel
inoxidabil, sistem de reţinere
a mirosurilor umed

APV102

APV103

APV201

APV202

APV203

TILE
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CARACTERISTICILE CANALELOR DE SCURGERE PENTRU DUȘ ALCA
Înălțime redusă de instalare:
55 mm pentru canalele de scurgere cu diametrul țevii de evacuare de 40 mm (potrivită pentru renovări).
85 mm pentru canalele de scurgere cu diametrul țevii de evacuare de 50 mm (potrivite pentru clădiri noi).

Materialul utilizat:
Oţel inoxidabil DIN 1.4301, EN 17240

25 Ani Garanție

Tratamentul materialului:
Decapare şi pasivizare, lustruire electrochimică.
Protecție împotriva murdăriei în timpul instalării:
Gulerul și sifonul sunt protejate de folie, iar canalul în sine
printr-o inserție de spumă.

Debit ridicat
Până la 68 l/min

Pachet complet
inclusiv accesorii

7 cm

5,5 cm

■■
canal de scurgere pentru duș cu sifon inclus
■■
Set de montaj (șuruburi, tampoane)
■■
bandă hidroizolatoare
■■
folie de protecție pentru acoperirea gulerului si a țevii de

admisie și inserție de protecție pentru canalul de scurgere

-3 cm

8,5 cm

10 cm

Înălțime redusă
de instalare

Pachet complet, inclusiv toate accesoriile:

Variante de lungime: 300–2.200 mm pentru o singură secțiune. Lungimi mai mari
de 2.200 mm pot fi realizate prin conectarea de secțiuni în funcție de necesități.

25

Soluții personalizate in termen
de 30 zile

Variante de înălțime: Versiuni diferite de înălțime a marginii sau de adancime
a canalului de scurgere pot fi furnizate la cerere.
Sifon: Anti miros Poate fi poziționat oriunde clientul dorește. În funcție de
debitul de apă, într-un canal de scurgere poate fi utilizat mai mult de un sifon.
Material: Oțel inoxidabil standard DIN 1.4301, EN 17240. Pentru medii agresive
(piscine) din oțel inoxidabil DIN 1.4404, EN 17349.

Debit maxim de apă:
68 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul țevii de evacuare de 50 mm.
44 l/min pentru canalele de scurgere cu diametrul țevii de evacuare de 40 mm.

întreținere grătar
Pentru a menține un look perfect, curățați sistemul cel puțin
o dată pe lună. Nu utilizați obiecte ascuțite sau abrazive pentru
curățare deoarece pot deteriora suprafața grătarului.
Mai Mult www.alcaplast.ro

Întreținere

Două sifoane: Debitul mare de scurgere este posibil datorită sifonului
dublu-compartimentat.
Standard: EN 1253

Material: polipropilenă

Sifonul cu
posibilitate
completă de
curățare

10

Construcție: 2 compartimente de evacuare, 2 părți detașabile de admisie
și 2 sifoane cu grătar de protecție
Posibilitate de curățare: Grătarul de protecție ca reține cea mai mare
parte a murdăriei și prin îndepărtarea piesei de admisie puteți curăța
sifonul pînă la țeava de evacuare!

6
8

Sifon anti miros
combinat

Accesorii opționale
Pentru spații unde utilizarea este redusă și există posibilitatea evaporării
apei din sifon, cum ar fi spații tehnice, de recreere sau locuri cu utilizare
sezonieră.
■■
Debit ridicat 68 l/min
■■
compatibil cu canalele de scurgere pentru duș din oțel inoxidabil APZ1,

APZ4, APZ5, APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1011, APZ1004, APZ1006,
APZ1016, ARZ1

7

9

12

5
1

2

4

Cand apa nu curge prin sifon,
clapetele se închid, astfel chiar
dacă apa se evaporă acestea
împiedică mirosurile neplăcute
din canalizare.

3

11

■■
set de 2 piese pentru 1 canal de scurgere
■■
poate fi înlocuit în orice canal de scurgere

Sub presiunea apei clapetele
se deschid și permit scurgerea.
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1

sifon ALCA

4

șapă de beton

7

material hidroizolant

10

material flexibil de umplere

2

sifon de reţinere a mirosurilor

5

amorsă

8

adeziv pentru plăci ceramice

11

picioare de prindere

3

placă fundație

6

bandă hidroizolantă

9

gresie

12

grătar ALCA
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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 instalațiilor
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 articole – 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
Succesul 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 1/2017 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

REPUBLICA CEHĂ
Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel:. +420 519 821 044
tel:. +420 519 821 041
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e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz  
ROMANIA
s. c. Alca Plast RO s. r. l.
Str. Turda, nr. 15, Sibiu-550052
tel:. +40 269 219 144
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