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A fürdőszoba és a WC a beltér legintimebb helységei, ezért 

annyira fontos a berendezéseinek harmonikus összhangja. A mai 

modern fürdőszoba trendje a letisztult vonalvezetés, a hangsúly 

a használaton és a részletekig alapos kidolgozáson. A nyomólapok 

elegáns és gyönyörű elemei lehetnek az ön fürdőszobájának, 

kellemes összhangot nyújtva a többi fürdőszoba berendezéssel. 
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ÚJDONSÁG! FLAT 

NYOMÓLAPOK

újdonság! FLAT nyomólapok

5 mmKompatibilitás 

A FLAT nyomólapok kompatibilisek az összes többi ALCA 

falba építhető rendszerekkel. A beszerelésük nagyon 

egyszerű és gyors A régebbi típusú nyomólapok cseréje is 

gyors és egyszerű. A FLAT nyomólapok rendszere nagyon 

kifi nomult és megfelel a modern technológiai trendeknek.  

Lapos  (5 mm)

A FLAT nyomólap kerete és mechanizmusa teljesen falba 

rejtett, ezért a nyomólap csak 5 mm-re áll el a burkolattól. 

A látható felületet 2 mm vastag szál-csiszolt fém lap 

alkotja. Ezért a nyomólap elegánsan hat a fali burkolatokon 

és nem porosodik. 



5újdonság! FLAT nyomólapok

Tökéletes kidolgozás 

Minden elem gyártása és kidolgozása a legújabb 

technológiával készül. A fém elemeket lézerrel vágják, 

így tökéletesen illeszkednek egymáshoz. A gyártási 

folyamatot folyamatosan ellenőrzik és a terhelt 

részeket rendszeresen modern laboratóriumban 

tesztelik. A nyomólap kifogástalan működését igazolta 

a laboratóriumi 50 000 öblítési ciklus. A teljes gyártási 

folyamat a Det Norkse Veritas társaság által hitelesített 

ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer alapján 

történik. 

Ujjlenyomat-mentes 

A FLAT nyomólap felülete speciális védőréteggel 

van ellátva amelyen nem láthatók az ujjlenyomatok. 

Ezért a nyomólap nem igénnyel gyakori ápolást, 

így lényegesen hosszabb az élettartama.  

A látható felület anyagát a magas kopásállóság jellemzi 

és ellenáll az UV sugárzásnak.  

TÖKÉLETES 

KIDOLGOZÁS

UJJLENYOMAT-

MENTES

LAPOS 

(5 MM)
KOMPATIBILITÁS



6 FLAT ALUNOX nyomólapok6

ALCA 

NYOMÓLAPOK

FLAT ALUNOX 

nyomólapok

Nyomólap falba építhető rendszerekhez, fém 
Elegáns és gyönyörű, így lehet jellemezni  az új FLAT nyomólapokat. A legigényesebb 

vásárlók számára tervezve. Megfelel a belsőépítészet modern követelményeinek – az 

eredeti design letisztult vonalat hoz létre a fürdőszoba többi elemével.  

Új műszaki megoldás. A nyomólap szerkezete teljesen beépül a falba, ezért szinte 

nem áll ki a burkolatból. A felülete szál-csiszolt fémből van kialakítva, ezért nem 

látszanak rajtuk az ujjlenyomatok.  

A FLAT nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA rendszerrel. 

A FLAT nyomólapok 2013-ban elnyerték az "Év Terméke" címet a "Csempék, 

padlólapok" című folyóirat 6 évadjában. 

ÚJDONSÁG
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STING 
fényes/matt-alunox

TURN 
fényes/matt-alunox

FLAT ALUNOX nyomólapok

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

Barbora Škorpilová  
Tervező és designér, az ALCAPLAST társaság számára a FLAT és az M1370–M1375, M370–

M475 nyomólap designok megalkotója, napjainkban saját stúdiójában, a MIMOLIMIT kft.-

ben tevékenykedik, amelyet 2001-ben alapított. Főleg nyilvános és magán belterek 

tervezésével foglalkozik.

  külső méretek: 

247 × 165 × 5 mm 

  öblítési technológia: 

duális  

  anyaga: fém

  külső méretek: 

247 × 165 × 26 mm 

  öblítési technológia: 

duális  

  anyaga: fém

FLAT ALUNOX
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STRIPE 
fényes/matt-alunox

FUN 
matt-alunox

FLAT ALUNOX nyomólapok

A világító nyomólap új módja annak, tegye fürdőszobájának belterét ízlésesen 

gazdagabbá. Az AIR nyomólap és az ALCA Light megvilágítás kombináció használatakor 

kellemes tompított fényforrást kaphat a választott színben. Ezt a tompított világítást 

biztosan értékelni fogja az otthonában való tájékozódáskor, különösen, ha villany 

felkapcsolásával nem akarja zavarni a hozzátartozóit. A színes háttérvilágítás négy 

színben kapható, valamint a rainbow változatban (AIR LIGHT-AEZ 114), amely fokozatosan 

váltogatja a színskálát.

AIR LIGHT-FEHÉR 
a háttérvilágítás színe: fehér

FLAT ALUNOX nyomólapok háttérvilágítással

  külső méretek: 

247 × 165 × 5 mm 

  öblítési technológia: 

duális  

  anyaga: fém

  külső méretek: 

247 × 165 × 20 mm 

  öblítési technológia: 

duális  

  anyaga: fém

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

FLAT ALUNOX
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AIR 
matt-alunox

FLAT ALUNOX nyomólapok

AIR LIGHT-KÉK 
a háttérvilágítás színe: kék

AIR LIGHT-ZÖLD 
a háttérvilágítás színe: zöld

  külső méretek: 

247 × 165 × 29 mm 

  öblítési technológia: 

duális  

  anyaga: fém

ÚJDONSÁG

AIR LIGHT-PIROS 
a háttérvilágítás színe: piros

FLAT ALUNOX
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FUN-WENGE 
Fun Wenge

FUN-FEKETE 
Fun fekete

FUN-WHITE OAK 
Fun Világos tölgy

FUN-TEAK 
Fun Tíkfa

FUN-FEHÉR 
Fun fehér

FUN-BEECH 
Fun Bükk

TURN-INOX 
Turn rozsdamentes acél

STING-INOX 
Sting rozsdamentes acél

FUN-INOX 
Fun rozsdamentes acél

FLAT WOOD, FLAT COLOR, FLAT INOX nyomólapok

Az alapja rozsdamentes acéllap, amely strukturált hazai és 

egzotikus fa színével van bevonva. 

A dekor négy különböző változatban kapható: Wenge, Tíkfa, Bükk 

és Világos tölgy. A nyomólapok felülete szennyeződés és kopásálló 

anyaggal van védve.  

A FLAT WOOD nyomólapok felületi kezelésének köszönhetően 

kellemes tapintásúak.

FLAT WOOD

FLAT INOX

FLAT WOOD

FLAT COLOR

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

Luxus és minőség kombinációja-ezek az új 

FLAT nyomólapok 

A WOOD, COLOR és INOX nyomólapok megfelelnek 

a fürdőszobák legújabb trendjeinek. A kivitele lehetővé 

teszi hogy a fürdőszoba többi berendezésével összhangban 

legyen. 

Az alap a rozsdamentes lemez, amelyre egy speciális fa 

mintázatú festék kerül: fehér vagy fekete, magasfényű vagy 

félmatt lak.
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STRIPE-WENGE 
Stripe Wenge

STRIPE- FEKETE 
Stripe fekete

FUN-WHITE OAK 
Stripe Világos tölgy

STRIPE-TEAK 
Stripe Tíkfa

STRIPE-FEHÉR 
Stripe fehér

STRIPE-BEECH 
Stripe Bükk

AIR-INOX 
Air rozsdamentes acél

STRIPE-INOX 
Stripe rozsdamentes acél

FLAT WOOD, FLAT COLOR, FLAT INOX nyomólapok

Az alapja rozsdamentes acéllap, amely egy speciális fekete vagy 

fehér magasfényű festékkel van bevonva. 

A nyomólapok felületének magas ellenálló képessége van, 

könnyen tisztítható és speciális réteggel van védve.  

A fehér és a fekete szín kombinációja az attraktív formával, 

a FLAT COLOR nyomólapokból különleges díszítő elemet képez 

a modern fürdőszoba belterében. 

Az alapja szálcsiszolt rozsdamentes acél lap, amely speciális 

félmatt lakkal van bevonva.  

A nyomólapok felülete garantálja az egyszerű karbantartást és az 

ellenállást a tisztítószerek ellen. Speciális védőréteggel van ellátva, 

amelyen nem láthatóak az ujjlenyomatok. 

A FLAX INOX nyomólapok tökéletesen kiegészítik az egyéb 

rozsdamentes acélból készült felszerelést a fürdőszobában.

FLAT COLOR FLAT INOX

FLAT WOOD

FLAT COLOR

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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ALCA 

NYOMÓLAPOK

Berakásos nyomólapok

Színes betéttel ellátott nyomólap, falba építhető 

rendszerekhez  
Az akrilüveggel berakott design nyomólapokat a neves cseh tervezőasszony Barbora 

Škorpilová tervezte, a nem hagyományos, luxus fürdőszobákhoz és toalettekhez. 

Öt különböző szín árnyalatból lehet választani: fehér, zöld, fényes barna, fényes fekete 

és matt fekete. A rozsdamentes kiegészítőkkel összhangban van a kínálatban szereplő 

hatodik nyomólap matt- rozsdamentes berakással.  

A FLAT nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA falba építhető 

rendszerekkel. 

  külső méretek: 247 × 165 × 16,5 mm 

  öblítési technológia: duális  

  a keret és a nyomólap anyaga: krómozott ABS 

  lap anyaga: ACRYLITE® GP

berakásos nyomólapok12
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M1374 
lap: fekete-fényes

M1373 
lap: barna-matt

M1375 
lap: fekete-matt

M1371 
lap: rozsdamentes-matt

M1370 
lap: fehér-matt

M1372 
lap: zöld-matt

berakásos nyomólapok

Az ALCA Light berakásos nyomólap keretébe LED diódás szalag van 

beépítve, amelyek a következő színekben világíthatnak: piros, zöld, 

kék, fehér illetve rainbow(szivárvány) változatban, ahol fokozatosan váltják 

egymást az adott színek. Az ALCA Light nem hagyományos nyomólap 

változatot kínál, a modern fürdőszobák számára. A nyomólap bármelyik 

ALCA falba építhető rendszerhez használható. 

ALCA személyre szabott 

Az ALCA berakásos nyomólapokat 

egyedi rendelési igény szerint lehet 

változtatni. Változtatható a szín, grafi kai 

motívum és logó is. Így vonzóbbá teheti 

a fürdőszobája teljes belterét.

Berakásos nyomólapok háttérvilágítással

ÚJDONSÁG
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ÚJDONSÁG

ALCA 

NYOMÓLAPOK

Alap nyomólapok

Nyomólap falba építhető rendszerekhez
Az alap nyomólapok új innovatív formában Jiři Španihel egyetemi szobrásztól 

a hagyományos ALCA nyomólapok formájából indulnak, hangsúlyt fektetve 

a használati kényelemre és a termék egyediségére.  

A nyomólap eleget tesz az összes többi ALCA nyomólap sztenderdéinek, és teljesen 

kompatibilisek az összes falba építhető WC rendszerrel.  

  külső méretek: 247 × 165 × 19 mm/15mm 

  öblítési technológia: duális  

  anyaga: ABS
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M1710 
fehér

M1721 
fényes króm

M1730 
fehér

M1741 
fényes króm

M1713 
fényes/matt-króm

M1722 
matt króm

M1732 
matt króm

M1743 
fényes/matt króm

M1718 
fekete

M1725 
arany

M1738 
fekete

M1745 
arany

M1710-8 
fehér/fekete

M1712-8 
fekete/matt króm

M1728-2 
fekete/matt-króm

M1728-5 
fekete/arany

alap nyomólapok

Jiří Španihel, egyetemi szobrász  
Zdeňek Kovář egyetemi professzor tanítása alatt elvégezte a Prágai Iparművészeti 

Egyetemet. 1991-ben alapította a design stúdiót, amely jelenleg DESCENT s. r. o. név alatt 

ismert. Kimagaslóan tehetséges ipari formatervező, amelynek munkája számos díjat nyert-

Red Dot Award, Good Design Award, IF Design és a Nemzeti design díjat 

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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ALCA 

NYOMÓLAPOK

Alap nyomólapok

Nyomólap falba építhető rendszerekhez
Az alap nyomólapok minőségi, tartós anyagból készülnek és a mechanizmusuk 

hosszan tartó hibamentes működésre van tervezve. E mellet széles szín-és forma 

palettából választhat, hogy teljes összhangban legyen a többi fürdőszoba és wc 

kiegészítővel.  

Ezek a nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes többi ALCA falba építhető 

rendszerekkel. 

  külső méretek: 247 × 165 × 17,5 mm/16 mm 

  öblítési technológia: duális  

  anyaga: ABS

alap nyomólapok16
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M70 
fehér

M170 
fehér

M270 
fehér

M370 
fehér

M470 
fehér

M72 
matt króm

M172 
matt króm

M272 
matt króm

M372 
matt króm

M472 
matt króm

M71 
fényes króm

M171 
fényes króm

M271 
fényes króm

M371 
fényes króm

M471 
fényes króm

M73 
fényes/matt króm

M173 
fényes/matt króm

M277 
antracit

M378 
fekete

M478 
fekete

M75 
arany

M175 
arany

M275 
arany

M375 
arany

M475 
arany

Vandál biztos nyomólap 

A Vandál biztos nyomólapokat elsősorban nyilvános területekre ajánljuk. 

A masszív rozsdamentes szerkezete ellenáll a mechanikai sérülésnek 

és karcolásnak. Rejtett felfogatása van, amely nem hívja fel a rongálók 

fi gyelmét a szétszerelésre.  

A Vandál biztos nyomólap teljesen kompatibilis az összes ALCA falba 

építhető rendszerrel.
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ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ 

WC RENDSZEREK 

A nyomólapok kompatibilitása 

Nagy előnye az összes ALCA falba építhető rendszernek, hogy 

kompatibilis az összes ALCA nyomólappal. Bármely ALCA 

nyomólap választásánál mindig biztos lehet abban, hogy 

problémamentesen kombinálható bármelyik falba építhető 

ALCA rendszerrel. 50 féle különböző formájú, színű és anyagú 

nyomólapból választhat, az egyszerűtől egészen a nem 

hagyományos formatervezett típusokig, amelyek feldobják 

a belterét. 

6 év garancia 

Az ALCA falba építhető rendszerek modern technológiával 

készülnek minőségi anyagokból, és hosszas tesztelésekkel 

a hosszú távú működésért és a tökéletes vízszigetelésért. Minden 

legyártott tartályt bevizsgáljuk szivárgás ellen. Eladásra csak a száz 

százalékosan vízszigetelő tartályok kerülnek. Ennek köszönhetően 

az összes ALCA falba szerelhető rendszerekre a 6 éves kiterjesztett 

garancia érvényes.

6ÉV
 GARANCIA
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Megbízható töltő és öblítő szelepek 

Az ALCAPLAST társaság hagyományos gyártója a töltő-és öblítő 

szelepeknek, műanyag vagy kerámia tartályokba. A hosszú 

éves tapasztalat tükröződik a szelepek egyszerű és megbízható 

szerkezetén, amelyek az ALCA falba építhető tartályokban vannak. 

Az ALCA falba építhető tartályok univerzális DUÁL öblítésű 

töltő szeleppel vannak ellátva. A tartály műszaki megoldásának 

köszönhetően, könnyű és kényelmes az alkatrészekhez való 

hozzáférés, ami jelentősen megkönnyíti az esetleges szerelést, 

vagy javítást. 

Szélessége 84 mm-től 

Az ALCA falba építhető rendszerek több típusban és változatban 

állnak rendelkezésre. Minden típusú fürdőszobához külön 

tartályt fejlesztettünk, hogy egyszerűbb és megbízhatóbb 

legen a szerelés. A kínálatban speciális tartályok szerepelnek kis 

belterű helységekbe, lakóegységekbe, gipszkartonokhoz vagy 

átépítésekhez. A speciális SLIM falba építhető rendszereknek 

köszönhetően, amelyek csak 84 mm vastagok, fontos hogy 

centimétereket lehet megtakarítani. 

MEGBÍZHATÓ 

TÖLTŐ ÉS ÖBLÍTŐ 

SZELEPEK

6 ÉV GARANCIA
SZÉLESSÉGE 

84 MM-TŐL

A NYOMÓLAPOK 

KOMPATIBILITÁSA
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ALCA FALBA 

ÉPÍTHETŐ WC 

RENDSZEREK

A100 Alcamodul

A115 Renovmodul

A1115 Renovmodul Slim

A112 Basicmodul

A1112 Basicmodul Slim

Falba építhető rendszerek befalazáshoz 
Ezeket a falba építhető tartály rendszereket befalazáshoz vagy a tartófalhoz 

való körülfalazáshoz tervezték. Az Alcamodul hordozó eleme a masszív tartó 

konzol, amely megfelel a 400 kg-os előírt terhelési értéknek. A Renovmodul és 

a Renovmodul Slim rendszerek esetében, a konzolt horganyzott acél lemez egészíti 

ki. A konzolt és a keretet úgy tervezték, hogy a rendszer egyszerűen szerelhető 

legyen a hátsó tartófal egyenetlen felületére. 

A Basicmodul és a Basicmodul Slim tartályok befalazáshoz és az álló WC csésze 

csatlakozásához van tervezve.
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A115/1000 Renovmodul 
falsík alatti WC rendszerek

A100 Alcamodul 850 / 1000 
falsík alatti WC rendszerek

A1115/1000 Renovmodul Slim 
falsík alatti WC rendszerek

A100 850 / 1000 A115/1000 A1115/1000 A112 A1112

szerelési magasság (V) 862 / 1062 mm 1062 mm 1100 mm 1062 mm 1100 mm

szerelési magasság (S) 458 mm 448 mm 507 mm 458 mm 505 mm

szerelési mélység (H) 125 mm 125 mm 86 mm 125 mm 84 mm

lefolyócső átmérője (D) Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm – –

vízvezeték csatlakozása G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" 

teherbírás 400 kg 400 kg 400 kg – –

az öblítés mennyisége 2–3,5 l/6–9 l 2–3,5 l/6–9 l 2,6–5 l/4–9 l 2–3,5 l/6–9 l 2,6–5 l/4–9 l

falba építhető rendszerek befalazáshoz

A112 Basicmodul 
WC tartály befalazáshoz

A1112 Basicmodul Slim 
WC tartály befalazáshoz

H = 86 mm

H = 84 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

SLIM

SLIM
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ALCA FALBA 

ÉPÍTHETŐ WC 

RENDSZEREK

A101 Sádromodul

A1101 Sádromodul Slim

A102 Jádromodul

A116 Solomodul

 Falba építhető rendszerek száraz szereléshez 
Gipszkarton szerkezetekbe beépíthető keretes tartály A keret szerkezete lehetővé teszi 

a különálló kellően tartó gipszkarton falhoz, tartófal elé vagy térben való rögzítést. 

Univerzálisan alkalmazható a függesztett csavarok távolság 180 és 230 mm-es 

beállításhoz A kihúzható lábak segítségével állítható a WC-csésze magassága 

200 mm-es terjedelemben. A keret hosszú élettartamot biztosító felületkezeléssel 

készül. A beépített tartályt gipszkartonnal befedik és nincs szükség további 

megerősítésre vagy horgony elemekre.
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A101 850 / 1000 / 1200 A102 850 / 1000 / 1200 A101/1200D A1101/1200 A116/1200

szerelési magasság (V) 866 / 980 / 1176 mm 866 / 980 / 1176 mm 1105 mm 1175 mm 1176 mm

szerelési magasság (S) 510 mm 510 mm 510 mm 570 mm 510 mm

szerelési mélység (H) 160–200 mm 160–170 mm 160–200 mm 84 mm 200 mm

lefolyócső átmérője (D) Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm

vízvezeték csatlakozása G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" 

teherbírás 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg

az öblítés mennyisége 2–3,5 l/6–9 l 2–3,5 l/6–9 l 2–3,5 l/6–9 l 2,6–5 l/4–9 l 2–3,5 l/6–9 l

A101 Sádromodul 850 / 1000 / 1200 
falba építhető rendszer száraz szereléshez 

(gipszkarton)

A116/1200 Solomodul 
falba építhető rendszer száraz szereléshez 

(térbe helyezhető)

A102 Jádromodul 850 / 1000 / 1200 
falba építhető rendszerek száraz szereléshez, 

elsősorban panellakások fürdőszobáinak 

átépítéséhez vannak.

A1101/1200 Sádromodul Slim(vékony) 
falba építhető rendszer száraz 

szereléshez(gipszkarton vagy Slimbox) 

A101/1200D 
falba építhető rendszer száraz szereléshez 

(szétszedhető)

ÚJDONSÁGÚJDONSÁG

H = 84 mm

H = 200 mm

H = 160–200 mm

H = 160–200 mm

H = 160–170 mm

SLIM



24 falba építhető rendszerek száraz szereléshez, burkolattal 

ALCA FALBA 

ÉPÍTHETŐ WC 

RENDSZEREK

SLIMBOX

Falba építhető rendszer száraz szereléshez, burkolattal 
A Slimbox design burkolata elnyerte a "2011-es év terméke" címet a "Csempék, 

padlólapok" című folyóirat 4 számában.  

A Slimbox a Sádromodul Slim rendszerrel kombinálva kevés szerelési előkészületet 

igényel, és lehetővé teszi a már meglévő szennyvízcsatornára való csatlakozást. 

A vastagsága csak 10 cm, ezért kiválóan alkalmas a kis belterű helységekbe. 

Műmárványból készül, amely garantálja a kiváló műszaki jellemzőket és a sima 

pórusmentes felülete pedig a könnyű karbantartást, amelyhez elég egy nedves 

törlőkendő.  

A Slimbox 4 különböző forma változatban választható, melyek színei összhangban 

vannak az ALCA rácsokkal és nyomólapokkal.



25

M1200 
külső burkolat: fehér

M1206 
külső burkolat: homokszínű

M1204 
külső burkolat: fekete-fényes

M1207 
külső burkolat: gránit

Falba építhető rendszerek száraz szereléshez, burkolattal 

AZ ALCA FALBA ÉPÍTHETŐ RENDSZEREK 

JELLEMZŐI: 

 ■ 6 év garancia 

 ■ a nyomólapok kompatibilitása 

 ■ megbízható töltő-és öblítő szelepek 

 ■ szélessége 84 mm-től 

 ■ egyszerű és gyors szerelés 

 ■ tartály 1 darabból 

 ■ teherbírás 400 kg 

SLIMBOX

szerelési magasság (V) 1200 mm

szerelési magasság (S) 600 mm

szerelési mélység (H) 105 mm

lefolyócső átmérője (D) Ø110 mm

vízvezeték csatlakozása G1/2" 

teherbírás 400 kg

anyaga műmárvány

az öblítés mennyisége 2,6–5 l/4–9 l

+

A1101/1200 

Sádromodul Slim

fedőburkolat

H = 105 mm

SLIM



26

ALCA 

SZERELŐKERETEK

A104, A104, A104B, 

A104AVS, A105, A106, 

A107, A107S, A108, A113, 

A114, A114S

Szerelőkeretek 
A szerelőkeretek a falra függesztett mosdók, csaptelepek, bidék, kapaszkodók, 

falikutak, falra függesztett kombi WC-k és falra függesztett WC-k beépítéséhez 

szolgálnak. Az univerzális műszaki megoldásnak köszönhetően lehetséges 

a különböző szerelvények méreteinek beállítása, ezért más gyártmányú termékeknél 

is használható. A tartószerkezete vasból van gyártva, ezért megfelel az előírt terhelési 

szabványoknak.

szerelőkeretek



27

A104 850 / 1000 / 1200 
szerelőkeret mosdóhoz

A104A/1200  
szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez

A104B/1200  
szerelőkeret csaptelephez

A104AVS/1200  
szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez 

beépített szifonnal

A104 850 / 1000 / 1200 A104A/1200 A104B/1200 A104AVS/1200

szerelési magasság (V) 850 / 1000 / 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm

szerelési magasság (S) 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

szerelési mélység (H) 170–220 mm 170–220 mm 170–220 mm 170–220 mm

lefolyócső átmérője (D) Ø50 mm Ø50 mm – Ø50 mm

vízvezeték csatlakozása G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" 

teherbírás 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

szerelőkeretek

ÚJDONSÁG
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A105 450 / 850 / 1000 / 1200 A106/1200 A107/1200 A107S/1200

szerelési magasság (V) 400 / 850 / 1000 / 1170 mm 1176 mm 1170 mm 1170 mm

szerelési magasság (S) 510 mm 340 mm 400 mm 400 mm

szerelési mélység (H) 170–200 mm max. 200 mm 170–220 mm 170–220 mm

lefolyócső átmérője (D) Ø50 mm – Ø50 mm Ø50 mm

vízvezeték csatlakozása G1/2" – G1/2" G1/2" 

teherbírás 400 kg 200 kg 150 kg 150 kg

A107/1200  
szerelőkeret piszoárhoz

A107S/1200  
szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz

A105 450 / 850 / 1000 / 1200 
szerelőkeret bidéhez

A106/1200  
szerelőkeret kapaszkodóhoz

ÚJDONSÁG
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A108/1300 A113/1200 A114/1200 A114S/1200

1300 mm 1176 mm 1176 mm 1176 mm

500 mm 510 mm 510 mm 510 mm

170–220 mm 160–200 mm 160–200 mm 160–200 mm

Ø50 mm Ø50 mm Ø50 mm Ø50 mm

G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" 

150 kg 400 kg 400 kg 400 kg

A108/1300  
szerelőkeret falikúthoz és csaptelepekhez

A113/1200  
szerelőkeret falra függesztett WC-hez 

A114/1200  
szerelőkeret falra függesztett WC-hez

A114S/1200  
szerelőkeret falra függesztett WC-hez 

és szenzorhoz

AZ ALCA SZERELŐ KERETEK 

JELLEMZŐI  

 ■ 6 év garancia 

 ■ egyszerű és gyors szerelés 

 ■ az acélszerkezet porfestékkel van 

lekezelve 

 ■ teherbírás min. 150 kg max. 400 kg

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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SZENZOR PROGRAM 
A szenzor program magában foglalja az érintés nélküli WC használatra való termékeket. A program gyakori használatra van kifejlesztve, 

és teljes mértékben megfelel a vonatkozó uniós higiéniai követelményeknek. A szenzorok beállítható higiénikus öblítési lehetőséggel bírnak, 

amikor a WC csésze vízsugárral önmagát öblíti kiválasztott WC használati szám után, illetve az utolsó öblítéstől eltelt kiválasztott idő után. 

A szenzor program használata falra függesztett csészék és piszoárok esetén is használhatók. 

ASP3 / ASP3B 
automata WC öblítő króm, 

12V (hálózat) / 6V (elem)

ASP4 / ASP4B 
automata piszoár öblítő króm, 

12V (hálózat) / 6V (elem)

ASP3K / ASP3KB 
automata WC öblítő fém, 

12V (hálózat) / 6V (elem)

ASP4K / ASP4KB 
automata piszoár öblítő fém, 

12V (hálózat) / 6V (elem)

A114S/1200  
szerelőkeret falra függesztett WC-hez 

és szenzorhoz

A107S/1200  
szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz

A SZENZOR PROGRAM ELŐNYEI 

 ■ egyszerű beállítás, USB-ről való csatlakozási lehetőség 

a számítógépre esetleg az épület intelligens rendszerére 

 ■ a program elérhető honlapunkon www.alcaplast.hu  

 ■ a tisztán tartó öblítés beállításának lehetősége  

 ■ mágneses kapcsoló beállításhoz és takarításhoz 

 ■ csatlakozás hálózatról vagy elemről 

 ■ design választék – króm vagy fém kivitelben

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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M370S 
fehér szenzoros nyomólap falba építhető 

rendszerekhez

M371S 
fényes króm szenzoros nyomólap falba 

építhető rendszerekhez

SZENZOROS NYOMÓLAPOK 
A szenzoros nyomólapok gyakori használatra vannak kifejlesztve és teljes mértékben megfelelnek az erre vonatkozó uniós higiéniai 

követelményeknek. A nyomólapok biztosítják az érintés nélküli öblítést a WC minden használata után, a beállítható higiénikus öblítést 

beleértve. Az WC öblítése 2 mp-s késleltetésre van beállítva a WC tér elhagyását követően. A nyomólap része a mechanikus nyomógomb, 

amely karbantartó öblítésre szolgál ( pl. takarítás). A szenzoros nyomólapok megfelelőek a korlátozott mozgásképességű személyek számára.

szenzoros nyomólapok

M279S 
vandálbiztos fém nyomólap falba építhető 

rendszerekhez, szenzorral

A SZENZOROS NYOMÓLAPOK ELŐNYEI 

 ■ szenzoros és mechanikus öblítés lehetősége – 6 l 

 ■ egyszerű beállítás, USB-ről való csatlakozási lehetőség 

a számítógépre esetleg az épület intelligens rendszerére 

 ■ a program elérhető honlapunkon www.alcaplast.hu  

 ■ vandálbiztos kivitel- középületekben való használati lehetőség. 

 ■ design választék- fehér, króm és rozsdamentes kivitelben 

 ■ a csomag tartama a speciálisan átalakított öblítő szelep

ÚJDONSÁG
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VANDÁL BIZTOS PROGRAM
A vandál biztos termék program főleg a nyilvános területeken hasznos, ahol fennáll a lopás és rongálás veszélye. A program összes 

termékének a masszív szerkezete ellenálló anyagokból készül, ezért nagyon nehéz a nem kívánt leszerelés vagy rongálás. A vandál biztos 

program nyomólapjainak rejtett felfogatása úgy van kialakítva, hogy a rögzítő csavarok ne vonzzák a fi gyelmet és ezzel akadályozzák a nem 

kívánt szétszerelést. A vandál biztos nyomólapok teljesen kompatibilisek az összes ALCAPLAST falba építhető rendszerrel. A vandál biztos 

program folyókája minőséges rozsdamentes acélból készül, és a rács rögzítési módja a folyókához megakadályozza a rács kifeszítését. 

A VANDÁL BIZTOS PROGRAM ELŐNYEI 

 ■ masszív szerkezet rozsdamentes anyagból 

 ■ nyilvános helyekre alkalmas 

 ■ magasan ellenáll a mechanikai sérülésnek. 

 ■ rejtett rögzítő csavarok a termék belsejében. 

 ■ nem kívánt leszerelés elleni bebiztosítás

M279S 
vandál biztos fém nyomólap falba építhető 

rendszerekhez, szenzorral

M279 
vandál biztos nyomólap falba építhető 

rendszerekhez fémből

APZ11, APZ111 
vandál biztos folyóka ráccsal

ÚJDONSÁGÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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PROGRAM IDŐSEK ÉS MOZGÁSKORLÁTOZOTT 
KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Az ALCAPLAST gyár nagy fi gyelmet fordít az idős és a mozgássérült emberek kényelmét szolgáló fürdőszoba és WC berendezéseinek 
növekvő keresletére. A falba építhető rendszereknek megerősített szerkezete van, amelyek a kapaszkodók szerelését biztosítják, továbbá az 
öblítő rendszerek kialakítása biztosítja a könnyű elérhetőséget és kezelést, illetve a zuhanyfolyókák és a padlóösszefolyók lehetővé teszik az 
akadálymentes zuhanysarkok kialakítását. A speciális mosdók beépítéséhez fontosak a helytakarékos szifonok.

A106/1200  
szerelőkeret kapaszkodóhoz

A101/1300H Sádromodul  
falba építhető rendszer száraz szereléshez 

(gipszkarton)

A116/1300H Solomodul 
falba építhető rendszer száraz szereléshez 

(térbe helyezhető)

zuhanyfolyókák helytakarékos szifonokpadlóösszefolyók

MEO10 
kettős távműködtetésű elektromos öblítés, 

kézi, fém, beépítés: falba 

MPO11 
távműködtetésű pneumatikus öblítés – kézi, 

fényes króm, beépítés: falba

MPO10 
távműködtetésű pneumatikus öblítés – kézi, 

fehér, beépítés: falba

MPO12 
távműködtetésű pneumatikus öblítés – láb, 

fém, beépítés: padlózatba

MPO13 
távműködtetésű pneumatikus öblítés – láb, 

fém, beépítés: falra 

program idősek és mozgáskorlátozott korlátozott személyek számára

ÚJDONSÁG
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MŰSZAKI 

INFORMÁCIÓK

műszaki információk

ALCA nyomólapok:  

Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falba építhető 

rendszerekkel.

Duális (kettős) öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal: 

A víz térfogata a tartályban: 9 l 

Kis öblítés: 3 l 

Nagy öblítés: 6 l 

Higiénikus tartalék: 3 l 

Tartalék: 3 l 

A WC csésze nagy öblítése után, marad még tartalékba három liter víz, 

az esetleges újabb leöblítés miatt. 

Az összes hozzávaló a csomag tartama: 

Az összes szerelési tartozék amely a WC csésze 

csatlakoztatásához szükséges, beleértve a horgony 

elemeket a szerelési kupakokat, a csomag tartama.

A NYOMÓLAPOK 

KOMPATIBILITÁSA

KETTŐS ÖBLÍTÉS

ÁTLAGON FELÜLI 

TARTOZÉKOK

Garantált vízzárás:  

A víz tartály egy darabból készül, így biztosítva van a 100% vízzárás. 

100%-kos ellenőrzés: 

Az összes tartály vízzárása légnyomással van ellenőrizve.  

Minőségi anyagok: 

Polietilén (PE) – biztosítja a tartósságot és stabilitást.

A tartályok hordozó szerkezete 

A100 Alcamodul: 

Szerkezet: konzol 

Anyag: porfestékkel kezelt fém 

Függőleges rögzítés: falra szerelés 

Szerelés: egy személy 

Teherbírás: 400 kg, szükséges a konzol aláfalazása vagy 

az M90-lábak használata 

Falra függesztett WC csészékhez távtartóval: 180 mm 

és 230 mm 

 

A115 Renovmodul, A1115 Renovmodul Slim 

Szerkezet: a keret és konzol kombinációja 

Anyaga: horganyzott fém 

Függőleges rögzítés: lehetővé teszi a szerelést az 50 mm-ig 

terjedő egyenetlen felületre 

Szerelés: egy maximum két személy 

Teherbírás: 400 kg, szükséges a konzol aláfalazása vagy a M90-es 

lábak használata 

Falra függesztett WC csészékhez távtartóval: 180 mm 

és 230 mm 

A TARTÁLY 

1 DARABBÓL

3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l
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Toalett típus szerint: 

A112, A1112: álló WC 

A100, A115, A101, A102, A116, A1115, A1101: falra függesztett WC 

A101/1300H: falra függesztett WC mozgássérültek számára 

Két különböző szerelési mélység: 

A112, A100, A115, A101, A102 – 125 mm

A1112, A1115, A1101 – 84 mm 

Magassági változatok: 

A100 – 850 mm – 1000 mm

A101, A1101, A102 – 850 mm – 1000 mm – 1200 mm

A115, A1115 – 1000 mm

TELJES KÍNÁLAT

A tartály vízszigetelése: 

A tartály masszív EPS (poliprolilén) borításba van behelyezve. Megakadályozza a pára 

keletkezését és csökkenti a folyó víz zaját a tartályban. 

A borítás szerkezete lehetővé teszi a csempe közvetlen ráragasztását.

25 éves garancia és alkatrész hozzáférhetőség. 

Alkatrész katalógus:  

letölthető a honlapunkról www.alcaplast.hu 

Tanácsadás: 

Telefonos vagy internetes konzultáció lehetősége 

az ALCAPLAST technikusaival.

A víz elzárása a tartályban:  

SCHELL (nyerges) sarokszelep.

Átmenetes csatlakozás:  

Felszerelés a gyártásnál, garantált tömítés.

műszaki információk

A TARTÁLY 

MINŐSÉGI 

SZIGETELÉSSEL 

VAN ELLÁTVA

BIZTONSÁGOS 

VÍZCSATLAKOZÁS

PÓTALKATRÉSZEK

 

A101 Sádromodul, A1101 Sádromodul Slim 

Szerkezet: önhordó keret 

Anyaga: porfestékkel kezelt fém 

Függőleges rögzítés: – tartófal előtt

 – gipszkarton szerkezetbe 

Vízszintes rögzítés: állítható lábak 0–200 mm 

Szerelés: egy személy 

Teherbírás: 400 kg 

Falra függesztett WC csészékhez távtartóval: 180 mm 

és 230 mm 

 

A102 Jádromodul 

Szerkezet: önhordó keret merevítő rúddal 

Anyaga: porfestékkel kezelt fém 

Függőleges rögzítés: oldalsó és szemközti falakba 

Vízszintes rögzítés: állítható lábak 0–200mm 

Szerelés: egy személy 

Terhelés: 400 kg 

Falra függesztett WC csészéhez távtartóval: 180 mm és 230 mm
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CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 044

tel.: +420 519 821 041 

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.

Lovarda TéR 7., 2900 Komárom

tel.: +36 34346031

gsm: +36 20 2798822

fax: +36 34346031

e-mail: z.meszaros@alcaplast.cz

www.alcaplast.hu

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll 

segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink 

projekt árának megállapítása során! 

Cseh termék

ISO 9001:2008 

Edition 1/2014 HU, © Alca plast, s. r. o. 

Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 

NV 616/2006 sz. módosított 

2011/95/EC beleértve a módosításokat


