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A KIFINOMULT STÍLUS 

A FUNKCIONALITÁSBA 

KERETEZETT 

SZÉPSÉG

És ezzel a fi lozófi ával közeledünk 

valamennyi termékünkhöz. 

Ahogy a kör két félkörből áll, 

termékeink is két részből állnak. 

Ez a funkcionalitás és az esztétika.

Ezért folyamatosan innovatív 

és tökéletesen funkcionális 

termékeket bocsátunk a piacra, 

amelyekben Ön tökéletesen 

megbízhat. Azonos mértékű 

szorgalmat és odaadást fordítunk 

a külső megjelenésre, amelyet 

a korszerű, tiszta és az idők felett 

álló dizájn ihlet meg. Hisszük, hogy egy 

termék csak akkor lehet tökéletes, ha 

szépsége és funcionalitása egybefonódik.

És csak így zárulhat be a kör.
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FLAT 

nyomólapok

Elegáns és szép, így lehet jellemezni 

a FLAT nyomólapokat. A legigényesebb 

vásárlóknak tervezve.

6–7

22–35

THIN 

nyomólapok 

Letisztult vonalak és precíz kidolgozás. 

A majdnem láthatatlan THIN nyomólapok szó szerint 

beolvadnak a fürdőszoba burkolatába. 

ALCA falsík alatti 

szerelési rendszerek

Az ALCA falsík alatti szerelési 

rendszerek modern technológiával 

készülnek magas minőségi 

anyagokból. Hosszas minőségi és 

működési teszteléseken mentek át.

26–29

32–33

Víztakarékosság és friss levegő

Takarékos és diszkrét. Az ALCA falsík 

alatti szerelési rendszerek gondolnak 

Önre. Ugyanakkor az ECOLOGY 

biztosítja a vízfogyasztás csökkentését, 

a nagyteljesítményű ventillátor pedig tovább 

növeli a személyes komfort szintjét. 

KÖZÖSEN 

ALAKÍTJUK KI 

A HELYET, AHOL ÖN 

ÚJRA ERŐT NYERHET

Tegyük egyszerűbbé utunkat

Az Ön kényelméért minden 

termékhez QR kódot készítettünk. 

Az alkalmazás letöltése és a QR-kód 

telefonos vagy táblagépes leolvasása 

után gyorsan eljut honlapunkon 

a kívánt részhez. Itt részletes leírást 

talál a kiválasztott termékről. Többé 

nincs bonyolult információ keresés. 

Gyorsan és egyszerűen hozzájut 

ahhoz, amire szüksége van. 

Medic Assistant

A különleges akadálymentes megoldás 

javítja az életminőséget.



Csupán 5 mm

Bemutatjuk Önnek az új, THIN 

elnevezésű nyomólapokat, melyek 

sík idomuknak köszönhetően csupán 

5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. 

Ezzel garantálják a tökéletes és diszkrét 

egybeolvadást a mellékhelységgel, vagy 

a fürdőszobával. Az impozáns megjelenés 

ötvözi az egyszerűséget, és ez biztosítja 

az ALCA nyomólapok működését.

Tiszta vonalak

Egészen biztosan elnyerik az Ön tetszését 

a tiszta vonalak és a precíz kidolgozás, 

valamint a  szinte nem is hallható működés 

kombinációja. A THIN nyomólapok 

öt színváltozatban állnak rendelkezésre: 

hagyományos fehér, krómozott, 

extravagáns aranyszínű, matt-fekete 

és az új kör alakú kialakítással. 
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AM1101/1200

+ M772 nyomólap
Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez 

műanyag nyomólappal

T H I N N YO M Ó L AP O K

5 mm

5 mm

ÚJDONSÁG

M775

Fehér/arany

Külső méretek: 

247 × 165 × 5 mm

M572

Króm-matt

Külső méretek: 

247 × 165 × 5 mm

M570

 Fehér

Külső méretek: 

247 × 165 × 5 mm
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A HATÁR

A SZÉPSÉG

ÉS AZ ELEGANCIA 

KÖZÖTT VÉKONY

Kifi nomult stílus

A nyomólap a szerelési rendszer 

egyetlen vizuális eleme, amely 

látható a mellékhelyiségben. 

Ezért fi gyelmet érdemel. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az időtlen 

dizájnra, amely meghatározza 

fürdőszobája külalakját. A tökéletes 

működés és a könnyű szerelés 

garantált. A téglalap alakú formákat 

kiegészítették a gömbölyű 

formákkal, így csak az Ön döntésén 

múlik, hogy milyen színű kört 

választ. A nyomólapok teljes 

kínálata a 19-20. oldalon található.
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FL AT N YO M Ó L AP O K

9

Anti-fi ngerprint

A FLAT nyomólapok felülete 

speciális réteggel van ellátva, 

amelyen nem marad meg az 

ujjlenyomat. Ennek a felületnek 

esztétikai funkción kívül más 

előnye is van. A nyomólapok 

nem igényelnek gyakori ápolást, 

így jelentősen növekedik az 

élettartamuk. 

Egyszerűen kompatibilis

Úgy gondoljuk, hogy a tökéletes dolgok 

nem feltétlenül bonyolultak. Ezért 

terveztük úgy nyomólapjainkat, hogy 

azok kombinálhatóak legyenek az összes 

ALCA falsík alatti rendszerrel. Ön ezért 

tetszés szerint bármelyik nyomólapunkból 

választhat. Ezen felül a szerelésük egyszerű 

és gyors. Probléma mentes és egyszerű 

a régebbi nyomólapok kicserélése a már 

beépített rendszereknél. 

STRIPE nyomólapok 

üveg betéttel

A fehér vagy fekete színű üveg betétes 

nyomólapok a fi nom dizájnjuknak 

köszönhetően jól illenek minden modern 

fürdőszobába. A hangsúlyos részletek 

és az egyszerű forma kiemeli az exkluzív 

üveganyag szépségét. 

AM100/1000 + FUN nyomólap 
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz 

alunox-matt nyomólappal

IDŐÁLLÓ KÜLSŐ, 

PRÉMIUM 

KATEGÓRIÁS 

ANYAGOK, HIBÁTLAN 

MŰKÖDÉS, EZ A FLAT 

NYOMÓLAP CSALÁD

STING

Alunox-matt/fényes

Külső méretek: 247 × 165 × 26 mm
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TREND

NIGHT LIGHT, 

innovatív, érintés nélküli 

nyomólap, mely reagál 

a kéz közelítő mozgására. 

Pontosan a dizájn 

és funkcionalitás 

összekapcsolása miatt 

nyerte el a termék a nagy 

renoméval rendelkező 

iF Design Award 2018 díjat.
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BARBORA ŠKORPILOVÁ

Építész és formatervező, az ALCAPLAST társaság 

FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT vezérlő nyomólapok, 

valamint az M370-M475 nyomólapok megalkotója, 

akit jelenleg az általa 2001-ben alapított 

MIMOLIMIT Stúdiónak köszönhetően örvend 

rendkívüli népszerűségnek.
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NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Üveg-fekete

Külső méretek: 247 × 165 × 8 mm

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Üveg-fekete

Külső méretek: 247 × 165 × 8 mm

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

Üveg-fekete

Külső méretek: 247 × 165 × 8 mm

Látogasson el honlapunkra
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A JÖVŐ

Tökéletes fl exibilitás

Nyomólapjaink elsősorban 

a számos beállítható 

paraméter miatt emelkednek 

ki. Ön kiválaszthatja a színt 

akár hangulata szerint, 

de megteheti ezt akár 

a nyomólap rendeltetése 

alapján is. Érintés nélküli 

nyomólap a falsík 

alatti szerelési 

rendszerekhez

Bemutatjuk Önnek az új NIGHT LIGHT 

háttérvilágítással rendelkező nyomólapjainkat, 

amelyek már a kéz közelítésére is reagálnak, 

azaz, közvetlen érintés nélkül működnek. 

Az alaposan átgondolt rendszernek 

köszönhetően, Ön egyszerűen állíthatja 

be a színeket és a többi paramétert, a saját 

elképzelésének megfelelően.

A NIGHT LIGHT 

innovatív 

érintés nélküli 

nyomólapok

Három dizájn változatban elérhető
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REDDOT
Díjat átvenni 

csodálatos 

érzés egy 

estére, ám az 

igazi inspiráció 

számunkra 

Ön, és az Ön 

elégedettsége, 

amely viszont 

évekig tarthat

Az volt a kívánságunk, hogy 

FLAT nyomólapjaink ne 

csupán elegánsak legyenek, 

de elsősorban praktikusak is, 

mert nem hiszünk a célnélküli 

szépségben. Ezért is örülünk, 

hogy fi lozófi ánkat elismerésre 

méltatta a Red Dot Award 2014.

AM101/1120 + TURN nyomólap
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez nyomólappal alunox-matt/fényes

APZ1 + BUBLE rács
Rozsdamentes zuhanyfolyóka 

perforált ráccsal

A105/1120
Szerelőkeret bidéhez



ÉV GARANCIA

15 AM100/850 + M570 nyomólap
Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz műanyag nyomólappal

1817

FUN

Alunox-matt

Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm

Öblítés: kettős 

Anyaga: fém

Látogasson el honlapunkra

STRIPE

Alunox-matt/fényes

Külső méretek: 247 × 165 × 20 mm

TURN

Alunox-matt/fényes

Külső méretek: 247 × 165 × 5 mm

STING

Alunox-matt/fényes

Külső méretek: 247 × 165 × 26 mm

AIR

Alunox-matt

Külső méretek: 247 × 165 × 29 mm

Bemutatjuk az AIR LIGHT 

nyomólapot, amely 

háttérvilágítással kombinálva 

kellemesen visszafogott 

megvilágítást ad, így kiemeli 

fürdőszobája tervezési megoldásait.

FLAT ALUNOX 

nyomólap 

háttérvilágítással

Színválaszték: 

kék, piros, zöld, fehér és rainbow
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Nyomólapok 

falsík alatti 

szerelési 

rendszerekhez 

Nyomólapjainkat progresszív design 

kivitelben kínáljuk. Nyomólapjaink, 

melyek egyszerűen felszerelhetők 

bármely falsík alatti rendszerünkre, 

fejlesztésünk büszkeségei. A kifi nomult 

megoldás lehetővé teszi az öblítési 

mennyiség beállítását, így nem 

pazarolja feleslegesen a vizet.
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A SZÉPSÉG OT T 

VAN, AHOL AZT NEM 

IS VÁRNÁNK



Látogasson el honlapunkra

VÁ L A S S Z A  K I 

A  M O Z A I K K É P 

U T O L S Ó  K I S 

D A R A B J ÁT

2120

 M470  Fehér  M471   Króm-fényes  M472   Króm-matt  M478   Fekete  M475   Arany

 TURN-INOX   Rozsdamentes- 

félmatt/fényes

 STING-INOX   Rozsdamentes- 

félmatt/fényes

 FUN-INOX   Rozsdamentes- 

félmatt

 STRIPE-INOX   Rozsdamentes- 

félmatt/fényes

 AIR-INOX   NRozsdamentes- 

félmatt

 M70   Fehér

 M270  Fehér

 M370   Fehér

 M71   Króm-fényes

 M271   Króm-fényes

 M371   Króm-fényes

 M72   Króm-matt

 M272   Króm-matt 

 M372   Króm-matt

 M73   Króm-fényes/matt 

 M278   Fekete-matt 

 M378   Fekete

 M75   Arany

 M275   Arany

 M375   Arany 

 M1710   Fehér

 M1721   Króm-fényes

 M1741   Króm-fényes M1710-8  Fehér/fekete

 M1720-1  Fehér/króm-fényes

 M1713   Króm-fényes/matt 

 M1722   Króm-matt  M1728-2   Fekete/ króm-matt

 M1718   Fekete

 M1725   Arany

ALAP

ALAP

 M570   Fehér 

 M670   Fehér

 M571   Króm-fényes

 M671   Króm-fényes

 M572   Króm-matt

 M672   Króm-matt 

 M578   Fekete-matt 

 M678   Fekete-matt 

 M575   Arany

 M675   Arany

 THIN  5 MM VASTAGSÁG

 TURN   Alunox-matt/fényes  STING   Alunox-matt/fényes  FUN   Alunox-matt  STRIPE   Alunox-matt/fényes  AIR   Alunox-matt 

 FUN-WHITE   Rozsdamentes- 

fehér fényes

 STRIPE-WHITE 

 Rozsdamentes- fehér fényes

 STRIPE-BLACK 

 Rozsdamentes-fekete fényes

 STRIPE-GL1200   Űveg-fehér  STRIPE-GL1204   Űveg-fekete

FLAT ALUNOX  ALUMÍNIUM  / FLAT INOX  ROZSDAMENTES ACÉL 

FLAT COLOUR  SZÍNES MAGASFÉNYŰ  FLAT GLASS ÜVEG 

19

Ú 

 M770   Fehér/króm-fényes  M771   Króm-fényes/króm-

matt

 M772   Króm-matt/króm-

fényes

 M778   Fekete-matt/króm-

fényes

 M775   Fehér/arany

 FUN-ANTIC   Bronze-antic 

 NIGHT LIGHT-1 

 Üveg-fekete 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 

Üveg-fekete 

 NIGHT LIGHT-2 

Üveg-fekete 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 

Üveg-fekete 

 NIGHT LIGHT-3 

 Üveg-fekete 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Üveg-fekete

 AIR LIGHT   Alunox-matt 

AIR LIGHT  ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL  FLAT ANTIC  BRONZEANTIC 

ÉRINTÉS NÉLKÜLI  ÜVEG  

4/2019
-TŐL

3/2019
-TŐL
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Látogasson el honlapunkra

Teljes körű szortiment

Az ALCA falsík alatti 

szerelési rendszereket úgy 

tervezték, hogy variálható 

legyen az összes lehetséges 

felhasználási móddal. 

Ez magába foglalja különösen 

a gipszkartonba való száraz 

szerelést, de lehetővé teszi 

a térbe helyezhető szerelést is.

ANNYIRA BÍZUNK 

TERMÉKEINKBEN, 

HOGY 15 ÉV 

KIBŐVÍTETT 

GARANCIÁT 

NYÚJTUNK

ÉV GARANCIA
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AM1115/1000 + M671 nyomólap
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz 

króm-fényes nyomólappal

ALC A FAL S Í K AL AT T I  SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R E K

A Slim rendszerek

Felhasználás: kis alapterületű 

helyiségek, előre gyártott 

WC+fürdőszoba modulok, 

gipszkarton falak közé, vagy 

felújításhoz. A Slim rendszer 

vastagsága csupán 84 mm, így segít 

helyet megtakarítani és egyszerű 

módon alakítható ki egy kisebb 

fürdőszoba, vagy mellékhelység.

Rendszerek 

szagelszíváshoz

Arra az esetre kínálunk rendszereket 

szagelszíváshoz, ahol nincs lehetőség 

a toalett helyiségek természetes 

szellőzésére. Ezt a problémát oldja 

meg az ALCA szerelési rendszere 

és hozzá a P128 jelölésű ventilátor. 

Ezen termékek megnevezésében 

„V“ jelölés szerepel.

Érintés nélküli öblítő 

rendszerek

Szenzoros programunk azokat 

a WC-ket és piszoárokat tartalmazza, 

amelyek érintés nélkül végzik 

el magát az öblítést. Elsősorban 

olyan helyeken használhatók 

ki hatékonyan, ahol sok ember váltja 

egymást ezekben a helységekben. 

Az A114S/1200 rendszer rendeltetése 

a WC-k automatikus öblítése, míg az 

A107S/1200 a piszoárok automatikus 

öblítését végzi (ASP4). Valamennyi 

szabványos falsík alatti szerelési 

rendszerünkhöz (a Slim kivételével) 

használhatók az érzékelős 

nyomólapok (M370, M371), valamint 

az új, érintés nélküli NIGHT LIGHT 

nyomólapok is. 

ECOLOGY rendszerek

Így reagálva az új trendre a WC-csészék 

alacsonyabb mennyiségű vízöblítésére 

mint a 2/4 l. Ezekhez a csészékhez 

olyan falsík alatti szerelési rendszerekre 

van szükség, amelyek képesek kisebb 

víz mennyiséggel is hatékonyan 

dogozni. Az Alcaplast társaság 

ezért kínál gazdaságos ECOLOGY 

szerelési rendszereket, melyek 

megnevezésében "E" betű szerepel.

Felülről vagy elölről 

működtethető rendszerek

Rugalmas megoldás, amely lehetővé 

teszi a nyomólap horizontális 

elhelyezését a tartályon. Főként 

tetőtérben alkalmazható, vagy 

ha a toalett az ablakpárkány alatt 

van beépítve.
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0–93 mm

E G Y S Z E R Ű 

S Z E R E L É S

AZ ALCA TERMÉ

KEK CSENDES 

MŰKÖDÉSE 

NEM ZAVARJA 

A RELAXÁLÁST

ALC A FAL S Í K AL AT T I  SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R E K

ÉV GARANCIA
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Fékek a rögzítő 

lábakhoz

A rögzítő lábakon elhelyezett 

fékek lehetővé teszik 

a szerelésnél az előre 

beállított szerkezeti magasság 

megtartását. Ezáltal a szerelés 

jóval pontosabb lesz és 

önállóan is elvégezhető.

A bekötő idom 

állítható tartója

Az új kialakítás megkönnyíti 

a csőcsonk rögzítését 

a szerelési kerethez. A csőcsonk 

így vízszintesen eltolható, 

a szerelőkerettől való távolsága 

0–93 mm-ig állítható. Ezáltal jóval 

könnyebb különböző típusú WC 

csészék csatlakoztatása, melyek 

korábban bonyolultabb szerelést 

igényeltek. 

Bekötőcső 

o-gyűrűvel

A bajonettzárnak 

köszönhetően a bekötőcső 

szerszámok nélkül rögzíthető 

a feltöltőszelephez, elegendő 

kézzel meghúzni.

Szerelési keret és 

a gallér

Megváltozott a nyomólapok 

rögzítő kerete és a gallér. 

A rögzítés az előkészített 

nyílásokba való pattintással 

történik, így lényegesen 

csökken a teljes szerelési idő. 

Ez a rögzítő keret külön is 

használható gipszkartonba 

történő szerelésnél.

Új működtető 

mechanizmus

A falsík alatti WC rendszereink 

új termékkínálatánál 

megújítottuk a nyomólap 

és az öblítőszelep közötti 

működtető mechanizmust. 

A praktikus rögzítő rendszernek 

köszönhetően tökéletesen tart 

a tartályban. Annak érdekében, 

hogy öblítéskor minimálisra 

csökkenjen a nyomólap általi 

zaj, puha bevonatot kaptak azok 

a csavarok, amelyek érintkeznek 

a nyomólappal használat közben. 

Ú 

Sablon a nyomólap 

beállításához

Az új sablon lényegesen 

megkönnyíti a nyomólap 

öblítési mechanizmusának 

beállítását. Ez a nyomólap 

csomagjának a tartalma.
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ECO LO GY FAL S Í K AL AT T I  SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R E K

Innovatív termék 

a fenntartható 

fejlődés terén

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési 

rendszer, amely kis mennyiségű 

vizet használ fel a WC csészék 

öblítéséhez, elnyerte a Dubaiban 

rendezett THE BIG 5 nemzetközi 

vásár Gaia Awards 2014 díját. 

2 l

4 l

ÖN EGYÉNILEG 

BEÁLLÍTHATJA 

AZ ÖBLÍTŐVÍZ 

MENNYISÉGÉT

ÉV GARANCIA

15

Óvja a természetet 

és a pénztárcáját

A falsík alatti szerelési 

rendszerek az uniós 

előírásoknak kell, hogy 

megfeleljenek. A hagyományos 

öblítésnél a víz mennyisége 

általában 3/6 l. A tendencia az, 

hogy igyekeznünk kell lépést 

tartani az egyre növekvő, 

természeti forrásokat megőrző 

igényekkel. 

Az alacsonyabb vízfogyasztás 

pénzmegtakarítást biztosít.

Módosítsa beépített WC 

rendszerét ECOLOGY-ra

Bármely ALCA falsík alatti rendszer 

(a Slim rendszeren kívül) könnyen 

átállítható az ECOLOGY rendszerre, 

ehhez az A06E öblítő szelep és 

egy megfelelő típusú WC csésze 

cseréjére van szükség. Öblítő 

mennyiség fokozatmentesen 

állítható 2-től 9 l-ig. Ugyanakkor, 

lehetséges az alap 3/6 l öblítési 

mennyiség visszaállítása.

ECOLOGY rendszerek

Az ECOLOGY falsík alatti 

szerelési rendszer új öblítő 

szelepet tartalmaz, amely kisebb 

vízmennyiségű öblítést tesz 

lehetővé mint a hagyományos 

rendszerek. A kétmennyiségű 

öblítő technológia 2/4 l megfelel 

a legújabb környezetbarát és 

gazdasági igényeknek.

AM115/1000E

+ STRIPE-WHITE nyomólap
Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz, 

rozsdamentes-fehér fényes nyomólappal
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Szellőztetett 

rendszerek

A szellőző előkészítéssel 

gyártott falsík alatti szerelési 

rendszereinkhez egy nagy 

teljesítményű ventilátor biztosítja 

a szagelszívást közvetlenül 

a WC-csészéből és elvezeti 

a helyiségből.

28

HATÉKONY 

ÉS HALK SZELLŐZ

TETÉS A KELLE

METLEN SZAGOK 

AZONNALI MEG

SZÜNTETÉSÉVEL

ALC A FAL S Í K AL AT T I  SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R 

SZ E LLŐZŐ E LŐ K É SZ Í T É SS E L

M I N D I G F R I S S

ÉV GARANCIA

15

Utólagos költség nélkül

A szellőztetéssel ellátott 

modulokba csatlakoztatott 

ventillátor egyszeri beruházást 

jelent. Ha Ön ezt a változatot 

választja, nem kell további 

beruházásokon törnie a fejét, 

például aktív szenes szűrőkön.

Valamennyi típusú WC 

modulhoz

A szellőztetéssel ellátott változatot 

az összes falsík alatti szerelési 

rendszerhez ajánljuk. 

Sádromodul AM101/1200V, 

Jádromodul AM102/1200V 

gipszkartonba történő száraz 

szereléshez való. 

Renovmodul AM115/1000V 

a felújításkor végzett 

befalazásra alkalmas. 

Rendszermegoldások

A WC helységek szellőztetésének 

komfortos rendszerben történő 

megoldását ajánljuk fel, a WC 

csészén át, kényszerített 

keringetéssel. Ezek az ALCA falsík 

előtti szerelési rendszerek, a „V“, 

mint ventillátor jelöléssel kerülnek 

forgalomba.

Elsősorban olyan toalettekben 

történő felhasználásra alkalmasak, 

ahol nem lehet az ablakon át 

szellőztetni, ill. a fürdőszobákban 

lévő toalettekben. A megoldás 

biztosítja a fürdőszoba 

szellőztetését, csökkenti 

a nedvességtartalmat és 

a kellemtelen szagokat a WC 

használatakor.

AM101/1120V

+ FUN nyomólap + P128
Falsík alatti szerelési rendszer 

szellőztetéssel, száraz 

szereléshez, alunox-matt 

nyomólappal és ventilátorral
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ÉV GARANCIA

15
ÚJDONSÁG

UNIVERZÁLIS 

RENDSZER 

SZOKATLAN 

TEREKBEN

Felülről vagy elölről 

működtethető rendszerek

Szüksége lenne elhelyeznie a WC-t 

a tetőtérbe, vagy a beépítést 

akadályozza az ablakpárkány? Erre 

megfelelő megoldás a felülről 

vagy elölről működtethető 

szerelési rendszer. A nyomólap 

egyszerűen horizontális helyzetben 

van elhelyezve.

Innovatív megoldás 

a vízbekötéshez

Az Alcaplast szakemberei 

egy újítást fejlesztettek 

ki a vízbekötés lehetőségére, 

utólagos építészeti 

beavatkozások nélkül. 

Egyszerűen és gyorsan 

beköthető a vízvezetékhez 

min. 170mm beépítési 

mélységet betartva.

A nyomólapok 100%-os 

kompatibilitása

A felülről vagy elölről működtethető 

szerelési rendszerek kompatibilisek 

az összes ALCA nyomólappal. 

Szintén beállítható a kettős 

öblítés, a kis és nagy öblítés az Ön 

szükségleteihez mérten az ECOLOGY 

rendszer segítségével a gazdaságos 

2/4l öblítéshez. A vízszintesen 

beépített nyomólapok esetében 

külön értékelni fogja a THIN 

és FLAT nyomólapokat.

Helytakarékos megoldás

A felülről működtethető rendszer 

elegáns megoldás az alacsony 

beépítésű szerkezeteknél, ebben 

az esetben a felnyitott WC 

ülőke eltakarja a nyomólapot. 

Az AM118 és AM119 rendszer 

kétféle szerkezeti magasságban 

elérhető 850 mm vagy 

1000 mm. Az AM119 rendszer 

befalazásra alkalmas, míg az 

AM118 rendszer száraz szereléshez 

és gipszkarton beépítéshez.

FE LÜ LR Ő L VAGY E LÖ LR Ő L MŰ KÖ DT E T H E TŐ ALC A 

SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R E K

AM118/850

+ FUN-WHITE nyomólap
Felülről vagy elölről működtethető 

falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez, nyomólap 

rozsdamentes-fehér fényes
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473–773 mm

300 mm

ÉV GARANCIA

15
ÚJDONSÁG

Akadálymentes 

program átfogó 

kínálata

M AG A SSÁG I L AG ÁLLÍ T HATÓ SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R  

M OZG Á S KO R L ÁTOZOT T SZ E M É LY E K SZ ÁM ÁR A

A K A D Á L Y O K 

N É L K Ü L
Biztonságos 

megoldásokat a jövőben

Az élet különböző korszakokat 

hozhat magával, amikor mások 

segítségére szorulhatunk: 

baleset és műtét után, vagy akár 

idős korban. A Medic Assistant 

lehetővé teszi a WC csésze 

beépítését függőleges irányban 

30 cm-es tartományban való 

magassághoz. A gazdaságos 

öblítés a kapaszkodóba van 

beépítve, úgy mint a segélyhívó 

gomb is.

KÜLÖNLEGES 

AKADÁLYMENTES 

MEGOLDÁS JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET

Bővebben

www.alcaplast.hu/hu/

akadalymentes-program
AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (térbe helyezhető) – 

mozgáskorlátozott személyek számára

Az akadálymentes program 

tartalmaz egyéb termékeket 

is (szerelőkeret a kapaszkodóhoz, 

akadálymentes vízelvezetés, stb.).



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

SLIM

H = 84 mm

AM101/1120 (850/1000) 

Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (gipszkarton)

AM116/1120 Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (térbe 

helyezhető)

AM102/850 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (főképp 

panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez)

AM102/1000 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (főképp 

panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez)

AM102/1120 Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (főképp 

panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez)

H = 200 mm

AM101/1120D Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (gipszkarton)

H = 125–200 mm

A106/1120 

Szerelőkeret kapaszkodóhoz

AM101/1300H Sádromodul 

Falsík alatti szerelési 

rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton) – 

mozgáskorlátozott személyek 

számára

AM116/1300H Solomodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

száraz szereléshez (térbe 

helyezhető) – 

mozgáskorlátozott személyek 

számára

MPO11

Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-kézi, fényes-króm, 

beépítés: falba

MPO10

Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-kézi, fehér, beépítés: 

falba

MPO12

Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-lábbal, fém, beépítés: 

padlózatba

MPO13

Távműködtetésű pneumatikus 

öblítés-lábbal, fém, beépítés: 

falra

35

H = 125–200 mm

Száraz szereléshez

H = 125–200 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

Idősek és mozgáskorlátozottak reszére

H = 200 mm

Az idősebbek és mozgáskorlátozottak program tulajdonságai

Megerősített 
szerkezet

Kapaszkodók 
szerelésének 
lehetősége

Az öblítés 
egyszerű 
elérése

Látogasson el honlapunkra

Akadálymen-
tes megoldá-

sok

H = 170 mm

H = 125 mm

AM100/850 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

H = 125 mm

AM100/1000 Alcamodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

H = 125 mm

AM100/1000E Alcamodul 

Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY befalazáshoz

AM101/1120E Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY száraz szereléshez 

(gipszkarton)

AM102/1120E Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY száraz szereléshez 

(főképp panellakások 

fürdőszobáinak átépítéséhez)

AM115/1000E Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

ECOLOGY befalazáshoz

AM101/1120V Sádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

szellőző előkészítéssel száraz 

szereléshez (gipszkarton) 

AM102/1120V Jádromodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

szellőző előészítéssel 

száraz szereléshez (főképp 

panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez)

AM115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

szellőző előkészítéssel 

befalazáshoz
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AM112 Basicmodul

WC tartály befalazáshoz

H = 125 mm

ALC A FAL S Í K AL AT T I  SZ E R E LÉ S I  R E N DSZ E R E K

Befalazáshoz

AM1115/1000 

Renovmodul Slim

Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

SLIM

H = 86 mm

AM1112 Basicmodul Slim

WC tartály befalazáshoz

SLIM

H = 84 mm

AM115/1000 Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer 

befalazáshoz

H = 125 mm

ECOLOGY

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

Szellőzővel

H = 125 mm

H = Szerelési mélység

ALCA falsík alatti szerelési rendszerek tulajdonságai

P128

Ventilátor a falsík alatti szerelési 

rendszerekhez szellőző 

előkészítéssel

H = 125 mm

Garancia: 
15 év

Kompatibilis 
az összes 

ALCA
nyomólappal

A rendszer 
öblítése 
állítható 

2-től 9 liter 
vízmennyiség 

között

Egyszerű 
és gyors 
szerelés

Terhelés 
400 kg

H = 170 mm

Ú  Ú 

Ú 

TOP TOP

300 mm

AM119/850 (1000) 

Renovmodul

Felülről vagy elölről 

működtethető falsík alatti 

szerelési rendszer befalazáshoz

AM118/850 (1000) Sádromodul

Felülről vagy elölről működtethető 

falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez (gipszkarton)

AM101/1500L 

Medic Assistant

Falsík alatti szerelési rendszer száraz 

szereléshez, állítható magasság – 

mozgáskorlátozott személyek számára



A104/850

Szerelőkeret 

mosdóhoz

A104A/1120

Szerelőkeret 

mosdóhoz és 

csaptelephez

A105/450

Szerelőkeret bidéhez

A106/1120

Szerelőkeret 

kapaszkodóhoz 

A105/850

Szerelőkeret bidéhez

A107/1120

Szerelőkeret 

piszoárhoz 

A105/1000

Szerelőkeret bidéhez

A107S/1200

Szerelőkeret 

piszoárhoz és 

szenzorhoz 

A105/1120

Szerelőkeret bidéhez

A108/1300

Szerelőkeret 

falikúthoz és 

csaptelephez 

A114/1120

Szerelőkeret falra 

függesztett WC-hez

A113/1120

Szerelőkeret fali 

WC-hez

A114S/1200

Szerelőkeret falra 

függesztett WC-hez 

és szenzorhoz 

A104/1000

Szerelőkeret 

mosdóhoz

A104/1120

Szerelőkeret 

mosdóhoz

A117B

Gipszkarton szerkezetbe 

beépíthető szerelőkeret 

csaptelephez

M371S 

M371SSLIM

Nyomólap szenzorral a falsík 

alatti szerelési rendszerekhez, 

fényes-króm (hálózati)

M370S 

M370SSLIM

Nyomólap szenzorral a falsík 

alatti szerelési rendszerekhez, 

fehér (hálózati)

M279S Antivandal

M279SSLIM Antivandal

Vandálbiztos nyomólap 

szenzorral a falsík alatti szerelési 

rendszerekhez, fém (hálózati)

A szenzor program az érintés nélküli WC 

használatához való termékeket tartalmazza. Ez 

a rendszer olyan helyeken alkalmazható, ahol több 

ember tartózkodik, így teljes mértékben megfelel 

az EU higiéniai követelményeknek. A szenzorokon 

beállítható a higiéniai öblítés, ezáltal a WC csésze 

önmagát öblíti minden egyes használat után, 

vagy az utolsó öblítéstől számított megadott idő 

elteltével. A szenzor program egyaránt használható 

a függesztett csészékhez és piszoárokhoz is.

ASP3

Automata WC öblítő, króm, 

12 V (hálózati)

ASP3KB

Automata WC öblítő, fém, 

6 V (elemes)

ASP4B

Automata piszoár öblítő, króm, 

6 V (elemes)

ASP4K

Automata piszoár öblítő, fém, 

12 V (hálózati)
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A108F/1100

Szerelőkeret 

tartállyal falikúthoz 

szennycsővel 

DN90/110 és 

csapteleppel

A108F/1500

Szerelőkeret 

tartállyal falikúthoz 

szennycsővel 

DN90/110 és 

csapteleppel

SZ E R E LŐ K E R E T E K

Mosogatók és csaptelepek számára

Bidéhez, piszoárhoz stb.

Automata WC öblítők

ASP3B

Automata WC öblítő, króm, 

6 V (elemes)

SZ E NZO R PR O G R A M

ASP3K

Automata WC öblítő, fém, 

12 V (hálózati)

ASP4

Automata piszoár öblítő, króm, 

12 V (hálózati)

ASP3KBT

Automata WC öblítő kézi 

vezérléssel, fém, 6 V (elemes)

ASP3KT

Automata WC öblítő kézi 

vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)

Automata piszoár öblítők

ASP4KB

Automata piszoár öblítő, fém, 

6 V (elemes)

ASP4KT

Automata piszoár öblítő kézi, 

fém, 12 V (hálózati)

Szenzoros nyomólapok

M371SB
Nyomólap szenzorral a falsík 

alatti szerelési rendszerekhez, 

fényes-króm (elemes)

M370SB
Nyomólap szenzorral a falsík 

alatti szerelési rendszerekhez, 

fehér (elemes)

M279SB Antivandal

Vandálbiztos nyomólap 

szenzorral a falsík alatti szerelési 

rendszerekhez, fém (elemes)

A117PB

Gipszkarton 

szerkezetbe 

beépíthető 

szerelőkeret falsík 

alatti csaptelephez

A104PB/1120

Szerelőkeret falsík 

alatti csaptelephez

Szerelőkeretek tulajdonságai

A szerelőkeretek 
keresztmereví-

tőjének variálha-
tósága

Garancia: 
15 év

Egyszerű és 
gyors szerelés

Terhelés 
400 kg

A szenzor program előnyei

Egyszerű beállítás, 
lehetséges csatlakozás 

a mini USB-n 
a számítógéphez, 

esetleg az intelligens 
épületfelügyeleti 

rendszerekre

A higiéniai öblítés 
beállításának 

lehetősége

Hálózati vagy elemes 
csatlakozás

A program elérhető 
a www.alcaplast.hu 

honlapon

Mágneskapcsoló 
a szervizelés és 

karbantartás idejére

Design választék – 
króm vagy fém kivitelA104AVS/1120

Szerelőkeret függesztett 

mosdóhoz és 

csaptelephez beépített 

szifonnal

A104B/1120

Szerelőkeret 

csaptelephez



ALCA nyomólapok: 

Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel. 

Kettős öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal:

Víz mennyiség a tartályban: 9 l 

Kis öblítés: 3 l 

Nagy öblítés: 6 l 

Higiéniai tartalék: 3 l 

A nagy öblítés után, van még három liter tartalék 

a szükséges további öblítéshez.

Nyomólapok 

kompatibilitása

Fékek a rögzítő 

lábakhoz

AlkatrészekKettős öblítés

Egyszerű és 

biztonságos 

csatlakozás a vízre

Takarékos öblítés

Kiegészítő 

tartozékok
Vízáramlás 

szabályozás

Tartály 1 darabból
Mindent 

egy kulccsal

Egyszerű beállítás

Garantált szivárgásmentesség: 

A víztartály egy darabból készül, ezáltal egyáltalán nem ereszti át a vizet.

100% kontroll:

Minden egyes tartály szigetelését légnyomással ellenőrizték. 

Minőségi anyag:

Polietilén (PE) – biztosítja a stabil tulajdonságokat és a hosszú élettartamot.

3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

Minden tartozék a csomag tartalma:

Minden termék csomagolása tartalmazza az összes 

szükséges szerelési tartozékot a végelzárókkal 

együtt.

25 év garancia, összes pótalkatrész elérhetősége. 

Alkatrészek katalógusa:

Letöltéshez www.alcaplast.hu honlapunkon 

Tanácsadás:

Telefonos és internetes konzultációs lehetőség az Alcaplast 

technikusaival. 

A fékező rendszer lehetővé teszi a keret idom szükséges 

építési magasságának egyszerű beállítását, majd az ezt követő 

utánhúzással a végleges rögzítést. Ezáltal a szereléskor nem 

szükséges másik személy segítsége, egyben pedig növelhető 

a beépítés pontossága.

Vízelzáró a tartályban: 

SCHELL sarokszelep (nyerges).

Csatlakozás az átmeneti szerelvényre: 

Gyárban készült csatlakozás, garantált tömítés.

Bekötőcső o-gyűrűvel.

A falsík alatti szerelési rendszereknél bevezettük az egységes 

méretű csavarfejeket. Mostantól ezért elegendő egyetlen kulcs

az egész rendszer beszereléséhez. 

Piros színnel jelöltük azokat az alkatrészeket, melyek 

rögzítések biztosításához szükségesek. Az a cél, hogy 

maximálisan egyszerűsítsük a beépítés egyes lépéseit, 

ezáltal felgyorsul a szerelési idő. 

A vízáramlás szabályozó behelyezésével és beállításával az erős 

víz áramlását lehet változtatni, ezáltal elkerülhető a nem kívánt 

kifröccsenő víz az öblítés során. A szűkítő alkalmas minden 

típusú falsík alatti szerelési rendszerhez, leeresztő szelephez 

és ALCA tartályokhoz (kivéve Slim és az A08A rendszert).

Vízáramlás sebességének szabályozója külön rendelhető (P115).

Bármilyen falsík alatti ALCA szerelési rendszer (kivéve Slim 

rendszert) könnyen átalakítható az ECOLOGY rendszerre, 

A06E öblítőszelep csere segítségével, és megfelelő típusú WC 

csésze kiválasztásával. Fokozatosan állítható öblítés 2 litertől 

9 literig. 
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Az új sablon lényegesen megkönnyíti a nyomólap öblítési mechanizmusának 

beállítását. Ez a nyomólap csomagjának a tartalma.

Sablon gomb 

beállítása



MINŐSÉG, TECHNIKAI MEGOLDÁSOK, 

INNOVÁCIÓ, DESIGN  EZEK AZ ALCAPLAST 

TERMÉKEK ALAPVETŐ JELLEMZŐI

ALCA – prémium márka

Az ALCA prémium márka 

formatervezett termékek sora, 

amely magas használati értéket 

képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter 

berendezések új trendjeinek 

alkotója. Az együttműködésünk 

a vezető cseh tervezőkkel új 

terméksorok létrehozásánál, egy 

sor rangos díjat hozott.

Az Alcaplast hét 

nemzetközi telephelye

Úgy tervezzük termékeinket, hogy 

azok egyszerűsítsék az életet az 

egyes országokban. Mivel ezek 

a termékek megfelelnek a nemzetközi 

szabványoknak, ez nem jelent 

problémát. Az Alcaplast társaság 

elosztó raktárai és az értékesítési 

csapatok Csehország területén kívül 

más országokban is biztosítják a jobb 

kommunikációt és szolgáltatást az 

ügyfeleiknek.

Minőségellenőrzés

A teljes gyártási folyamat a Norske 

Veritas társaság által hitelesített 

ISO 9001:2015 minőségirányítási 

rendszer alapján történik. A termékeink 

tesztelése és tanúsítása az ITC Zlín 

Csehországban és az Ausztriai OFI 

tesztelő és tanúsító szervezeteknél 

történik. Saját laboratóriumban 

az összes terméket folyamatosan 

ellenőrizzük, ami biztosítja a magas 

szintű minőséget és megbízhatóságot.

Piacvezető Európában

Az Alcaplast társaság 10 évvel 

ezelőtt kezdte meg az első 

rozsdamentes zuhanyfolyóka 

gyártását. A minőségnek 

és az elsőosztályú kidolgozásnak 

köszönhetően piacvezetők 

lettünk Európa-szerte. Vásárlóink 

a részletes kidolgozást, a hosszú 

élettartamú termékeinket 

és a megbízhatóságot értékelik.

Látogasson el honlapunkra

Cégalapítás

A Cseh családi vállalkozás 1998-

ban alakult. Abban az időben csak 

két terméket gyártottunk – feltöltő 

és öblítőszelepet. A jelenlegi széles 

termékkínálattal az Alcaplast lett 

a legkeresettebb ezen a szakterületen 

a világ több országában is.

Alcaplast Academy

2009-ben ünnepélyesen felavatták az 

Alcaplast Academy. Az oktatási központ 

üzleti partnereink képzéstámogatására jött 

létre a közvetlen szakmai termékoktatás 

révén. Alcaplast Academy második helyen 

végzett a „Business Project 2010“ elnevezésű 

versenyen az iskoláztatási központok 

kategóriában. Minden évben a képzéseinken 

több, mint 3000 szakember vesz részt. 

Ezek a szakemberek a szakszerű szerelés 

és műszaki támogatás biztosítékai. 
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A 100 legjobb Cseh

Társaságunk 2017-ben beküzdötte magát 

a száz legjobb cseh vállalkozás közé. 

A „100 Legjobb Cseh“ elnevezésű verseny 

sikere bizonyítja, hogy társaságunk 

2018-ban is megtartotta kivételes 

helyzetét a Cseh Köztársaság gazdasági 

rendszerében.

Cseh termék cseh mérnököktől

Minőség, technikai megoldások, innováció, design – 

ezek az Alcaplast termékek alapvető jellemzői. Szakmai 

professzionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh ipar 

sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte 

ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak. 



Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja 

mindig készen áll segítséget nyújtani 

a tervezés, beépítés, illetve termékeink 

projektárának megállapítása során.

Cseh termék

ISO 9001:2015
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Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.
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tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország
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fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
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