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Cadru de fixare vas WC cu Rezervor îngropat 
AM101/1120 Sádromodul Alac PLAST 

Rezervor WC îngropat destinat instalării uscate (în gips-carton) 

 
 

COD:   AM101/1120 Sádromodul 

 
 

DESCRIERE 
 
Cadru de fixare vas WC cu Rezervor îngropat. 
Destinat pentru baile din spatiul public sau in camerele tehnice.  
 
APLICAȚIE: 
Pentru montare pe perete portant sau pentru construcții din gips-carton 
Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de  
180 mm sau 230 mm 
Pentru o grosime a pardoselii de 0-200 mm 
Pentru vas wc suspendat 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică 
Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA 
Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața 
rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în 
structura clădirii 
Cadrul permite montarea într-o construcție de gips-carton suficient de 
solidă sau în peretele portant. 
Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică 
pătrunderea umezelii și a impurităților 
Material cadru: metal acoperit cu pulbere 
adâncime de instalare reglabilă 20-95 mm 
Potrivit pentru montaj în cazul acționarii programate sau cu senzor 
Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 
100% etanșeitate. 
După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este 
necesară altă fixare sau ancorare suplimentară. 
Picioare de ancorare reglabile glisante și un sistem de arcuri de blocare, 
cu o rază de 0-200 mm 
Suportul glisant pentru conectorul de evacuare poate fi setat la opt poziții 
între 0-93 mm 
Pregătit pentru conectarea unui capac cu funcție de bideu prin intermediul 
unui racord de 1/2 
Alimentarea cu apă prin spate / partea de sus 
Supapă în unghi cu capacitatea de a se conecta la sistemul de conducte 
Mepla 
Întreținere simplă fără scule 
Adâncime de instalare 125 mm 
Marcaje vizibile atât pentru axul central și nive 
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INSTALARE 
Montarea cadrului se face in perete de rigips - carton. Montarea se 
face cu sistem de fixare. 
 

 
 

 

 

 
 
Fabricat in Cehia de Alca Plast.     
 
Standarde: 
EN 14124, EN 14055 


