
Ten magický pocit, 
když přijdete domů 
a vše funguje

relaxu
jte

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY



Tradice je 
základní 
kámen, 
o který 

opíráme 
naše vize
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Když jsme před dvaceti lety začínali, měli jsme myšlenku, 

že chceme tvořit krásné funkční věci, které ulehčí 

a zpříjemní lidem každodenní život. Nyní máme za sebou 

fungující rodinnou fi rmu, která se neustále rozrůstá a šíří 

po celém světě nejen naše výrobky, ale hlavně myšlenku, 

které nadále věříme.

Radka Prokopová, výkonná ředitelka



Společně 
vytváříme 

místo, kde opět 
načerpáte sílu
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Ovládací 

tlačítka FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme 

charakterizovat tlačítka FLAT. Byla 

navržena pro nejnáročnější zákazníky.

Úspora vody a svěží vzduch

Úsporné a diskrétní. Předstěnové instalační 

systémy ALCA myslí na vás. Zatímco ECOLOGY 

zaručí snížení spotřeby vody, výkonný ventilátor 

zase váš osobní komfort.

Ovládací 

tlačítka THIN

Čisté linie a precizní zpracování. Téměř neviditelná 

tlačítka THIN doslova splynou s obkladem vaší 

koupelny.
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Předstěnové 

instalační systémy 

ALCA

Předstěnové instalační systémy 

ALCA jsou vyrobeny za pomoci 

nejmodernějších technologií 

a ze špičkových materiálů. 

Díky tomu prošly testem 
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a dokonalou funkčnost.

Ovládací tlačítka FLAT .................... 6–15

NIGHT LIGHT .......................................10–11

FLAT ALUNOX .....................................14–15

Ovládací tlačítka THIN ..................16–17

Ovládací tlačítka ALCA .................18–21

Předstěnové instalační 

systémy ALCA  ..................................22–31

ECOLOGY............................................. 26–27

S odvětráváním ................................. 28–29

Pro zazdívání..............................................30

Pro suchou instalaci ................................. 31

Pro starší a imobilní ................................. 31

Montážní rámy zařizovacích 

předmětů ALCA ......................................32

Pro umyvadla a baterie ..........................32

Pro bidety, pisoáry a ostatní .................32

Senzorový program .............................. 33

Specifi kace předstěnových 

instalačních systémů ALCA ....... 34–35

Společnost Alcaplast ................... 36–37

4 5

Obsah
Zjednodušme si cestu

Pro vaše větší pohodlí jsme připravili 

ke každému výrobku QR kód. 

Po stažení aplikace ke čtení QR kódu 

a jeho nasnímání vaším telefonem 

či tabletem se rychle dostanete 

na požadovanou sekci našeho webu. 

Zde pak naleznete detailní popisek 

a parametry vybraného výrobku. Už 

nemusíte informace složitě hledat. 

Dostanete se rychle, snadno a chytře, 

k tomu, co potřebujete.



Dokonalá 
souhra materiálu
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Navštivte nás na webu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA FLAT
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Anti-fi ngerprint

Povrch ovládacích tlačítek 

FLAT je opatřen speciální 

ochrannou vrstvou, na které 

nezůstávají otisky prstů. 

Kromě estetické funkce má 

tato úprava i další výhody. 

Tlačítka nemusí být tak často 

ošetřována, čímž se výrazně 

zvyšuje jejich životnost.

Nadčasový 
vzhled, prémiové 
materiály 
a bezchybný 
chod, to je řada 
tlačítek FLAT

Jednoduše kompatibilní

Věříme, že dokonalé věci nemusejí být 

komplikované. Proto jsme vyvinuli 

naše ovládací tlačítka tak, že se dají 

libovolně kombinovat se všemi 

předstěnovými systémy ALCA. Můžete 

si tedy vybrat jakékoliv tlačítko, které 

se vám stylově líbí, a nemusíte se ničím 

omezovat. Navíc, jejich instalace je 

velmi snadná a rychlá. Bezproblémová 

je také výměna starších tlačítek u již 

zabudovaných systémů.

Skleněná ovládací 

tlačítka STRIPE

Tlačítka v bílé či černé barvě se díky 

jemnému designu hodí do každé 

moderní koupelny. Důraz na provedení 

detailů a jednoduchý tvar umožňují 

vyniknout exkluzivnímu materiálu. 

AM100/1000 + tlačítko FUN  

Předstěnový instalační systém pro zazdívání 

s tlačítkem alunox-mat



trendNIGHT LIGHT, inovativní 
bezdotykové tlačítko, 
reaguje na přiblížení 
ruky. Funguje tedy 
bez přímého kontaktu 
pro ještě větší komfort. 
A právě za propojení 
designu a funkčnosti 
získalo prestižní iF Design 
Award 2018.
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Barbora Škorpilová
Architektka a designérka, tvůrkyně designu 

ovládacích tlačítek FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT 

a tlačítek M370–M475 společnosti ALCAPLAST, 

je nyní spojována především se studiem MIMOLIMIT, s. r. o., 

které založila v roce 2001.
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Budoucnost 
na dosah ruky

NIGHT LIGHT3

Sklo-černá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 8 mm

NIGHT LIGHT2

Sklo-černá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 8 mm

NIGHT LIGHT1

Sklo-černá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 8 mm

Představujeme vám naše nová podsvícená 

tlačítka NIGHT LIGHT, která reagují pouze 

na přiblížení ruky, tedy bez přímého 

kontaktu. Díky promyšlenému systému si 

můžete jednoduše nastavit barvy a další 

parametry přesně dle vašich představ.

Inovativní 
bezdotyková 
tlačítka 
NIGHT LIGHT 

Dostupná ve třech designových variantách

Dokonalá fl exibilita

Naše tlačítka vynikají 

v množství nastavitelných 

parametrů. Zvolte si barvu 

podle své aktuální nálady 

nebo samotného chování 

ovládacího tlačítka.

Bezdotyková
ovládací tlačítka 
pro předstěnové 

instalační 
systémy

Navštivte nás na webu
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reddot
Přebírat 
ocenění 

je krásný 
pocit pro 

jeden večer, 
ale pravou 

inspirací jste 
vy a vaše 

spokojenost, 
která trvá 

roky

Přáli jsme si, aby naše tlačítka 

FLAT byla nejen elegantní, 

ale hlavně praktická, protože 

nevěříme v krásu bez účelu. 

Proto jsme rádi, že naše fi lozofi e 

dostala uznání v podobě 

Red Dot Award 2014. 

AM101/1120 + tlačítko TURN  

Předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci s tlačítkem alunox-mat/lesk

APZ1 + rošt BUBLE

Podlahový žlab nerezový 

s perforovaným roštem

A105/1120  

Montážní rám pro bidet



Ovládací 
tlačítka pro 

předstěnové 
instalační 

systémy
Přinášíme vám ovládací tlačítka 

s progresivním designem. Tato tlačítka 

jednoduše nainstalujete na jakýkoliv 

náš předstěnový instalační systém. 

Právě tyto systémy jsou vlajkovou lodí 

našeho vývoje. Sofi stikované řešení 

umožňuje nastavení různých objemů 

splachování, takže zbytečně neplýtváte 

vodou.

FUN

Alunox-mat

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

Technologie splachování: duální

Materiál: kov

Navštivte nás na webu

Krása tam, 
kde ji nečekáte

STRIPE

Alunox-mat/lesk

Vnější rozměry: 247 × 165 × 20 mm

TURN

Alunox-mat/lesk

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

STING

Alunox-mat/lesk

Vnější rozměry: 247 × 165 × 26 mm

AIR

Alunox-mat

Vnější rozměry: 247 × 165 × 29 mm

Představujeme tlačítko AIR LIGHT, 

které v kombinaci s podsvícením 

přináší příjemné tlumené osvětlení, 

jež zvýrazní funkční a designové 

řešení vaší koupelny.

Tlačítko FLAT 
ALUNOX 
s podsvícením

Dostupná v barvách: modré, červené, zelené, bílé a rainbow
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Tenká
elegance
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Navštivte nás na webu

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA THIN

Pouhých 5 mm

Představujeme vám nová tlačítka 

s označením THIN, která díky svému 

plochému profi lu vystupují pouhých 

pět milimetrů nad obklad. Zaručují 

tak dokonalé a diskrétní splynutí se 

zbytkem vaší toalety či koupelny. 

Čisté linie

Jistě si vás získají čisté linie a precizní 

zpracování v kombinaci s téměř 

neslyšným chodem. Tlačítka řady 

THIN jsou k dispozici v pěti barevných 

variantách od tradiční bílé přes 

oblíbený chrom, extravagantní zlatou, 

až po černou v matném provedení.

Nová kolekce 
THIN je 
synonymem pro 
štíhlé linie už 
v základní řadě

M575

Zlatá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

M571

Chrom-lesk

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

M572

Chrom-mat

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

M570

 Bílá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm

M578

 Černá-mat

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm
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NOVINKA LET ZÁRUKA
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AM1101/1200 

Sádromodul Slim 

+ M572

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

s plastovým tlačítkem

AM100/850 Alcamodul + M570
Předstěnový instalační systém pro zazdívání 

s plastovým tlačítkem

5 mm
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 M470   Bílá  M471   Chrom-lesk  M472   Chrom-mat  M478   Černá  M475   Zlatá 

 M70   Bílá 

 M270   Bílá

 M370   Bílá 

 M71   Chrom-lesk 

 M271   Chrom-lesk 

 M371   Chrom-lesk 

 M72   Chrom-mat 

 M272   Chrom-mat 

 M372   Chrom-mat 

 M73   Chrom-lesk/mat 

 M278   Černá-mat 
 N 

 M378   Černá 

 M75   Zlatá

 M275   Zlatá 

 M375   Zlatá 

 M1710   Bílá 

 M1721   Chrom-lesk 

 M1741   Chrom-lesk  M1710-8   Bílá/černá 

 M1720-1   Bílá/chrom-lesk 

 M1713   Chrom-lesk/mat 

 M1722   Chrom-mat  M1728-2   Černá/chrom-mat 

 M1718   Černá 

 M1725   Zlatá 

 ZÁKLADNÍ 

 M570   Bílá 
 N 

 M571   Chrom-lesk  M572   Chrom-mat  M578   Černá-mat 
 N 

 M575   Zlatá 
 N 

 THIN   TLOUŠŤKA 5 MM 

 TURN   Alunox-mat/lesk  STING   Alunox-mat/lesk  FUN   Alunox-mat  STRIPE   Alunox-mat/lesk AIR   Alunox-mat 

 FUN-ANTIC   Bronz-antic 

 FUN-WHITE   Nerez-bílá lesk  STRIPE-WHITE   Nerez-bílá 

lesk 

 STRIPE-BLACK   Nerez-černá 

lesk 

 STRIPE-GL1200   Sklo-bílá  STRIPE-GL1204   Sklo-černá 

FLAT ALUNOX  HLINÍK  / FLAT INOX  NEREZ 

 NIGHT LIGHT-1  

 Sklo-černá 

 N 
 NIGHT LIGHT-2  

 Sklo-černá 

 N 
 NIGHT LIGHT-3  

 Sklo-černá 

 N 

 AIR LIGHT   Alunox-mat 

 M279   Kov   M279S   Kov (napájení ze sítě)  M370S   Bílá (napájení ze sítě)  M371S   Chrom-lesk (napájení 

ze sítě) 

FLAT COLOUR  BAREVNÁ VYSOKÝ LESK 

FLAT GLASS  SKLENĚNÁ 

AIR LIGHT  HLINÍK S PODSVÍCENÍM  FLAT ANTIC  BRONZANTIC 

 BEZDOTYKOVÁ   SKLENĚNÁ 

ANTIVANDAL  SENZOROVÁ 

 M279SB   Kov (napájení 

z baterie) 

 M370SB   Bílá (napájení 

z baterie) 

 M371SB   Chrom-lesk 

(napájení z baterie) 

 OD
III. Q 

Navštivte nás na webu

Vyberte si 
poslední dílek 

dokonalé 
mozaiky

19 20 21

 TURN-INOX   Nerez-polomat/

lesk 

 STING-INOX   Nerez-polomat/

lesk 

 FUN-INOX   Nerez-polomat  STRIPE-INOX   Nerez-

polomat/lesk 

 AIR-INOX   Nerez-polomat 

 N  N 



Od českých 
inženýrů
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Navštivte nás na webu

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Systémy Slim

Do malých prostor, bytových jader, 

sádrokartonových příček či pro 

rekonstrukce. Systémy Slim mají 

tloušťku pouhých 84 mm, uspoříte 

místo, a snadno tak můžete realizovat 

i malou koupelnu či toaletu.

Systémy s odvětráváním

V případě nedostatečného odvětrávání 

toaletních prostor nabízíme řešení 

s nuceným odtahem vzduchu přes 

WC mísu. Tento problém řeší modely 

předstěnových instalačních systémů 

ALCA s označením „V“ v jejich názvu 

a ventilátor P128.

Systémy ECOLOGY

Vnímáme potřeby našich zákazníků, 

a proto vám představujeme úsporné 

systémy ECOLOGY. Reagujeme tak na 

nový trend WC mís s požadovaným 

objemem vody pro splachování nižší 

než 3/6 l. Pro tyto mísy je nezbytné 

použití předstěnových instalačních 

systémů, které jsou schopny s tak 

malým množstvím vody v nádržce 

pracovat. Společnost Alcaplast nabízí 

systémy pro všechny potřebné objemy 

spláchnutí až na normou povolené 

minimum 2/4 l. Tyto systémy mají 

písmeno „E“ v názvu modelu.

Systémy pro bezdotykové 

splachování

Senzorový program zahrnuje výrobky 

určené pro bezdotykové splachování 

WC a pisoárů. Jsou využívány v místech 

s vysokou fl uktuací osob. 

Systém A114S/1200 je určen pro 

automatické splachovače WC 

(ASP3), A107S/1200 pro automatické 

splachovače pisoárů (ASP4). Všechny 

standardní předstěnové instalačními 

systémy (mimo SLIM) lze použít pro 

senzorová tlačítka (M370, M371) i nová 

bezdotyková tlačítka NIGHT LIGHT.

Kompletní sortiment

Řada předstěnových 

instalačních systémů 

ALCA je navržena tak, 

aby byla schopna pokrýt 

široké spektrum použití. 

To zahrnuje zejména 

zazdívání, suchou instalaci 

do sádrokartonu, ale 

i možnost umístit systém 

do prostoru jako solitér.

Důvěřujeme 
svým výrobkům 
natolik, že 
poskytujeme 
prodlouženou 
záruku 15 let

LET ZÁRUKA
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AM1115/1000 

Renovmodul Slim + tlačítko STING

Předstěnový instalační systém pro zazdívání 

s tlačítkem alunox-mat/lesk
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Navštivte nás na webu

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Instalační rámeček a rukáv

U rámečku rukávu došlo ke změně 

v jeho upevňování k nádržce. Instalace 

se provádí pouhým nacvaknutím 

do připravených otvorů, čímž se 

značně urychlí doba celé instalace. 

Tento rámeček lze rovněž použít 

samostatně při instalaci systému 

do sádrokartonu.

Nový ovládací mechanizmus

V nové řadě modulů jsme inovovali 

mechanizmus ovládání mezi 

tlačítkem a vypouštěcím ventilem. 

Díky sofi stikovanému systému fi xace 

v nádržce perfektně drží. Aby se 

co nejvíce omezil zvukový projev 

tlačítka při splachování, byly šrouby, 

přicházející do kontaktu s tlačítkem, 

vybaveny měkkou dorazovou částí, 

která tlumí rázy vznikající při stlačení 

tlačítka. 

Posuvný držák odpadního 

kolena

Nová konstrukce uchycení odpadního 

kolena usnadňuje jeho připevnění 

k rámu instalačního systému. Koleno 

je nyní možné vodorovně posouvat 

a ovlivňovat jeho hloubku vzhledem 

k nosnému rámu v osmi krocích až 

o celkových 93 mm. Je tak mnohem 

jednodušší připojit různé druhy 

WC mís, které by jinak vyžadovaly další 

složité zásahy při instalaci.

Brzda kotvicích nohou

Nově byl do profi lu rámu 

zakomponován brzdný systém, který 

umožňuje jednoduše nastavit jeho 

potřebnou stavební výšku, a teprve 

poté dotažením zajistit jeho konečnou 

fi xaci. Tím odpadá nutnost asistence 

druhého člověka při instalaci, a zároveň 

se zvyšuje i přesnost instalace.

Příprava na montáž 

bidetovacích zařízení

Reagujeme na nárůst popularity 

bidetovacích zařízení, a proto mají 

naše systémy integrované otvory 

pro připojení vody k požadovanému 

zařízení (tzv. DG přechodky). 

Na základě této úpravy může 

na toaletní míse bez problému 

fungovat bidetová sprška, bidetovací 

sedátko nebo jiný systém.

Hadička přívodu vody 

s o-kroužkem

Bajonetový mechanizmus umožňuje 

instalaci hadičky a napouštěcího 

ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí 

dotáhnout pouze rukou.

0–93 mm

Snadná instalace

Tichý provoz
produktů ALCA 
vás z relaxace 
nevyruší



Úspora 
vody
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Navštivte nás na webu

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA 

ECOLOGY

Systémy ECOLOGY

Předstěnové instalační systémy ALCA 

ECOLOGY obsahují vypouštěcí ventily, 

které umožňují splachování menším 

objemem vody než je u standardních 

systémů. Dvoumnožstevní 

technologie pro splachování 2/4 l 

splňuje nejmodernější ekologické 

a ekonomické nároky.

Upravte svůj zabudovaný 

WC systém na ECOLOGY

Jakýkoliv předstěnový instalační 

systém ALCA (kromě systému SLIM) lze 

snadno přestavět na variantu ECOLOGY 

pomocí výměny vypouštěcího 

ventilu A06E a zvolením správného 

typu WC keramiky. Objem splachování 

můžete plynule nastavit od 2 do 6 litrů. 

Zároveň je možné ho v případě 

potřeby vrátit na standardní objem 

splachování 3/6 l.

Šetřete přírodu i svou 

peněženku

Předstěnový instalační systém musí 

splňovat podmínky stanovené 

normami EU. Objem vody při 

splachování je u standardních systémů 

obvykle 3/6 l. Trendem je snaha 

o nižší produkci odpadních vod 

a s tím související snižování spotřeby 

vody určené ke splachování, čímž se 

snižují dopady na životní prostředí. 

Nižší spotřeba vody zároveň šetří vaši 

peněženku.

Individuálně 
si můžete 
nastavit 
objem vody 
splachování

Inovativní produkt 

v oblasti udržitelného 

rozvoje

Předstěnový instalační systém 

ECOLOGY, který využívá malé 

množství vody pro oplach 

WC mís, získal prestižní ocenění 

Gaia Awards 2014 na veletrhu 

THE BIG 5 v Dubaji. 

LET ZÁRUKA

15 AM115/1000E Renovmodul 

+ tlačítko STRIPE-WHITE
Předstěnový instalační systém ECOLOGY 

pro zazdívání s tlačítkem nerez-bílá lesk

2 l

4 l



Vždy svěží 
vzduch

29

Navštivte nás na webu

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY 

S ODVĚTRÁVÁNÍM ALCA

Systémové řešení

Přicházíme s komfortním systémovým 

řešením odvětrávání toaletních 

prostor s nuceným odtahem vzduchu 

přes WC mísu. Jsou to modely 

předstěnových instalačních systémů 

ALCA s označením „V“ a ventilátor.

 Jsou vhodné zejména pro toalety, kde 

není možnost větrání oknem, nebo pro 

toalety umístěné v koupelně. Zajistí tak 

kvalitní odvětrání prostoru koupelny 

a tím snížení vlhkosti a zápachu při 

použití toalety.

Pro všechny typy WC modulů

Variantu s odvětráváním nabízíme 

pro všechny typy předstěnových 

instalačních systémů. 

Sádromodul AM101/1200V 

a Jádromodul AM102/1200V jsou 

určeny pro suchou instalaci do 

sádrokartonu. 

Renovmodul AM115/1000V je navržen 

pro zazdívání při rekonstrukcích. 

Žádné dodatečné náklady

Ventilátor, který je napojen na 

moduly s odvětráváním, představuje 

jednorázový výdaj. Při výběru tohoto 

způsobu odsávání tedy nemusí 

zákazník uvažovat o žádných dalších 

investicích, například do fi ltrů 

s aktivním uhlím.

Účinné a tiché 
odvětrávání 
s okamžitou 
eliminací 
nežádoucího 
zápachu

LET ZÁRUKA

15
AM101/1120V Sádromodul 

+ tlačítko FUN + P128
Předstěnový instalační systém 

s odvětráváním pro suchou 

instalaci s tlačítkem alunox-mat 

a ventilátorem

Systémy s odvětráváním

Naše řada předstěnových 

instalačních systémů 

s odvětráváním vám pomocí 

výkonného potrubního 

ventilátoru zajistí odsávání 

zápachu přímo z WC mísy a odvádí 

ho pryč z místnosti.
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AM1101/1200 Sádromodul 

Slim

Předstěnový instalační systém pro 

suchou instalaci (do sádrokartonu)

SLIM

H = 84 mm

H = 125 mm

AM101/850 Sádromodul

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

(do sádrokartonu)

AM101/1120 Sádromodul

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

(do sádrokartonu)

AM101/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

(do sádrokartonu)

AM116/1120 Solomodul

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

(do prostoru)

AM102/850 Jádromodul

Předstěnový instalační systém 

pro suchou instalaci především 

při rekonstrukci bytových jader

AM102/1000 Jádromodul

Předstěnový instalační systém 

pro suchou instalaci především 

při rekonstrukci bytových jader

AM102/1120 Jádromodul

Předstěnový instalační systém 

pro suchou instalaci především 

při rekonstrukci bytových jader

H = 200 mm

AM101/1120D Sádromodul

Předstěnový instalační systém 

rozložitelný pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu)

H = 125–200 mm

A106/1120 

Montážní rám pro madlo

AM101/1300H Sádromodul 

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

(do sádrokartonu) – pro osoby 

se sníženou hybností

AM116/1300H Solomodul

Předstěnový instalační 

systém pro suchou instalaci 

(do prostoru) – pro osoby se 

sníženou hybností

MPO11

Oddálené pneumatické 

splachování ruční, chrom-lesk, 

zabudování: do zdi

MPO10

Oddálené pneumatické 

splachování ruční, bílé, 

zabudování: do zdi

MPO12

Oddálené pneumatické 

splachování nožní, kov, 

zabudování: do podlahy

MPO13

Oddálené pneumatické 

splachování nožní, kov, 

zabudování: na zeď 

AM115/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém 

pro zazdívání

AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém 

pro zazdívání

AM100/1000 Alcamodul

Předstěnový instalační systém 

pro zazdívání

H = 125 mm

H = 125 mm

AM1115/1000 

Renovmodul Slim

Předstěnový instalační systém 

pro zazdívání

AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání

SLIMSLIM

AM100/1000E Alcamodul 

Předstěnový instalační systém 

ECOLOGY pro zazdívání 

AM101/1120E Sádromodul

Předstěnový instalační systém 

ECOLOGY pro suchou instalaci 

(do sádrokartonu)

AM102/1120E Jádromodul

Předstěnový instalační systém 

ECOLOGY pro suchou instalaci, 

především při rekonstrukci 

bytových jader

AM115/1000E Renovmodul

Předstěnový instalační systém 

ECOLOGY pro zazdívání

AM101/1120V Sádromodul

Předstěnový instalační systém 

s odvětráváním pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu)

AM102/1120V Jádromodul

Předstěnový instalační systém 

s odvětráváním pro suchou 

instalaci především při 

rekonstrukci bytových jader 

AM115/1000V Renovmodul

Předstěnový instalační systém 

s odvětráváním pro zazdívání 
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AM112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání

H = 125 mm

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY ALCA

Pro zazdívání

H = 84 mm

H = 86 mm

H = 125 mm

ECOLOGY

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–170 mm

H = 125–200 mm

H = 125–170 mm

S odvětráváním

H = 125 mm

Pro suchou instalaci

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

H = 125–170 mm

Pro starší a imobilní

H = 200 mm

H = instalační hloubka

Vlastnosti předstěnových 

instalačních systémů ALCA

Vlastnosti programu 

pro starší a imobilní

Záruka
15 let

Kompatibilní 
se všemi 
tlačítky 
ALCA

Možnost 
montáže 
opěrných 

madel

Zpevněná 
konstrukce

Systém 
je možné 

upravit, aby 
splachoval 
od 2 až do
9 litrů vody

Bezbariérová 
řešení

Jednoduchá 
a rychlá 
montáž

Jednoduchá 
dosažitelnost 
splachování

Nosnost
 400 kg

P128

Ventilátor pro předstěnové 

instalační systémy 

s odvětráváním

Navštivte nás na webu

H = 125 mm



A104/850

Montážní rám 

pro umyvadlo

A104A/1120

Montážní rám 

pro umyvadlo 

a baterii

A105/450

Montážní rám pro 

bidet

A106/1120

Montážní rám pro 

madlo

A105/850

Montážní rám pro 

bidet

A107/1120

Montážní rám pro 

pisoár

A105/1000

Montážní rám pro 

bidet

A107S/1200

Montážní rám pro 

pisoár a senzor

A105/1120

Montážní rám pro 

bidet

A108/1300

Montážní rám 

pro výlevku a baterii

A114/1120

Montážní rám 

pro závěsné WC

A113/1120

Montážní rám 

pro závěsné WC 

kombi

A114S/1200

Montážní rám 

pro závěsné WC 

a senzor

A104/1000

Montážní rám 

pro umyvadlo

A104B/1120

Montážní rám 

pro baterii

A104/1120

Montážní rám 

pro umyvadlo

A104AVS/1120

Montážní rám 

pro umyvadlo a baterii 

s vestavěným sifonem

A117B

Montážní rám 

do sádrokartonové 

konstrukce pro baterii

M371S

Ovládací tlačítko se senzorem 

pro předstěnové instalační 

systémy, chrom-lesk (napájení 

ze sítě)

M370S

Ovládací tlačítko se senzorem 

pro předstěnové instalační 

systémy, bílé 

(napájení ze sítě)

M279S Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal 

se senzorem pro předstěnové 

instalační systémy (napájení 

ze sítě)

Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro 

bezdotykové použití WC a pisoáru. Program je 

využíván v místech s vysokou koncentrací osob 

a plně odpovídá platným hygienickým normám EU. 

Senzory jsou vybaveny možností nastavení 

hygienického oplachu, kdy se WC mísa sama 

opláchne proudem vody po každém zvoleném 

počtu použití WC nebo po uplynutí zvoleného času 

od posledního spláchnutí. Senzorový program je 

možné použít jak u závěsných mís, tak i pisoárů.

ASP3

Automatický splachovač WC 

chrom, 12 V (napájení ze sítě)

ASP3KB

Automatický splachovač WC 

kov, 6 V (napájení z baterie)

ASP4B

Automatický splachovač 

pisoáru chrom, 6 V

(napájení z baterie)

ASP4K

automatický splachovač 

pisoáru kov, 12 V 

(napájení ze sítě)
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A108F/1100 

Montážní rám 

s nádržkou pro 

výlevku s odpadem 

DN90/110 a baterii

A108F/1500 

Montážní rám 

s nádržkou pro 

výlevku s odpadem 

DN90/110 a baterii

MONTÁŽNÍ RÁMY

Pro umyvadla a baterie

Pro bidety, pisoáry a ostatní

Automatické splachovače WC

ASP3B
Automatický splachovač WC 

chrom, 6 V (napájení z baterie)

SENZOROVÝ PROGRAM

ASP3K

Automatický splachovač WC 

kov, 12 V (napájení ze sítě)

ASP4

Automatický splachovač 

pisoáru chrom, 12 V 

(napájení ze sítě)

ASP3KBT

Automatický splachovač WC 

s manuálním ovládáním kov, 

6 V (napájení z baterie)

ASP3KT

Automatický splachovač WC 

s manuálním ovládáním kov, 

12 V (napájení ze sítě)

Automatické splachovače pisoáru

ASP4KB

Automatický splachovač 

pisoáru kov, 6 V 

(napájení z baterie)

ASP4KT

Automatický splachovač 

pisoáru s manuálním ovládáním 

kov, 12 V (napájení ze sítě)

Ovládací tlačítka senzorová

M371SB

Ovládací tlačítko se senzorem 

pro předstěnové instalační 

systémy, chrom-lesk (napájení 

z baterie)

M370SB

Ovládací tlačítko se senzorem 

pro předstěnové instalační 

systémy, bílé 

(napájení z baterie)

M279SB Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal 

se senzorem pro předstěnové 

instalační systémy (napájení 

z baterie)

A117PB

Montážní rám 

do sádrokartonové 

konstrukce pro 

podomítkovou 

baterii

A104PB/1120 

Montážní rám pro 

podomítkovou 

baterii

Vlastnosti montážních rámů

Variabilita 
montážních 
příček rámů

Záruka 
15 let

Jednoduchá 
a rychlá 
montáž

Nosnost 
až 400 kg

Výhody senzorového programu

Jednoduché nastavení, 
možnost napojení 

přes mini USB 
k počítači, případně 

k inteligentnímu řízení 
systémů budov

Možnost nastavení 
hygienického oplachu

Napájení ze sítě nebo 
přes baterii

Program je k dispozici 
na webových stránkách 

www.alcaplast.cz

Magnetický spínač 
pro servisní odstávku 

a úklid

Výběr designů – 
provedení chrom nebo 

kov



Ovládací tlačítka ALCA: 

Jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními systémy ALCA.

Duální splachování 3/6 l s hygienickou rezervou:

Objem vody v nádržce: 9 l

Malé spláchnutí: 3 l

Velké spláchnutí: 6 l

Hygienická rezerva: 3 l

Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro 

případnou potřebu dodatečného opláchnutí.

Kompatibilita 

tlačítek

Brzda kotvicích 

nohou

Náhradní dílyDuální splachování

Bezpečné 

a jednoduché 

napojení na vodu

Ekologické 

splachování

Nadstandardní 

příslušenství
Regulace průtoku

vody

Nádržka z 1 kusu
Vše jedním 

klíčem

Výška rámu 1120 mm 

a označení středu 

rámu

Jednoduché 

nastavení

V návaznosti na trend používání velkoformátových dlažeb jsme snížili výšku 

nosného rámu z původních 1176 mm na 1120 mm. Systém je nyní lépe uzpůsoben 

k instalaci i do míst, které mají na výšku 1,2 m. Nově přibylo i označení středu rámu 

a nivelace.

Garantovaná nepropustnost: 

Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její absolutní 

nepropustnost.

100% kontrola: 

Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu. 

Kvalitní materiál: 

Polyethylen (PE) – zaručuje dlouhodobě stálé vlastnosti a dlouhou životnost.

3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

Veškeré příslušenství součástí balení:

Součástí balení každého výrobku je kompletní 

instalační příslušenství pro připojení WC mísy 

včetně kotevního materiálu a všech potřebných 

instalačních krytek.

Garance 25 let dostupnosti veškerých náhradních dílů.

Katalog náhradních dílů: 

Ke stažení na webových stránkách www.alcaplast.cz.

Poradenství:

Možnost telefonické a internetové konzultace s techniky 

Alcaplastu.

Brzdný systém umožňuje jednoduše nastavit potřebnou 

stavební výšku profi lu rámu, a teprve poté dotažením 

zajistit jeho konečnou fi xaci. Tím odpadá nutnost asistence 

druhého člověka při instalaci, a zároveň se zvyšuje i přesnost 

instalace.

Uzavření vody v nádržce: 

Rohový ventil SCHELL (sedlový).

Napojení na přechodové šroubení: 

Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost. 

Hadička přívodu vody s o-kroužkem.

U předstěnových instalačních systémů došlo ke sjednocení velikostí 

hlav šroubů. Nově tedy postačí pouze jeden klíč k instalaci celého 

modulu. 

Komponenty, které je potřeba v systému zajistit, dotáhnout 

nebo nastavit, jsme zvýraznili červenou barvou. Snahou je 

maximálně zjednodušit jednotlivé kroky instalace, 

a tím co nejvíce zrychlit montáž.

Vložením a nastavením regulátoru průtoku vody lze měnit 

dynamiku proudu vody, čímž předejdete nechtěnému vystříknutí 

vody při splachování. Redukce je vhodná pro všechny typy 

předstěnových instalačních systémů, vypouštěcích ventilů 

a nádržek ALCA (kromě SLIM a systému A08A).

Jakýkoliv předstěnový instalační systém ALCA (kromě 

systému Slim) lze snadno přestavět na variantu ECOLOGY 

pomocí výměny vypouštěcího ventilu A06E a zvolením 

správného typu WC keramiky. Objem splachování můžete 

plynule nastavit od 2 do 9 litrů.

1120 mm

SPECIFIKACE PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALAČNÍCH
SYSTÉMŮ ALCA

Navštivte nás na webu
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Tradice, kvalita, inovace 
a design spolu s námi tvoří 
Alcaplast

ALCA – prémiová značka

Prémiová značka ALCA představuje 

řadu designově propracovaných 

výrobků s vysokou užitnou 

hodnotou. Alcaplast je tvůrcem 

nových trendů v sanitární technice. 

Naše spolupráce s předními 

českými designéry při tvorbě 

nových výrobkových řad přinesla 

prestižní ocenění.

Šest mezinárodních 

poboček Alcaplast

Navrhujeme naše výrobky tak, 

aby mohly zjednodušovat život 

napříč státy. Díky tomu, že jsou 

univerzální a splňují náročné 

mezinárodní normy to není 

problém. Distribuční sklady 

a obchodní týmy společnosti 

Alcaplast v zemích mimo Českou 

republiku zajišťují zlepšení 

komunikace a služeb našim 

zákazníkům. 

Kontrola kvality

Proces výroby je kontrolován 

systémem řízení jakosti ISO 9001:2015 

a je certifi kován společností 

Det Norske Veritas. Výrobky jsou 

testovány a certifi kovány instituty 

pro testování a certifi kaci ITC Zlín 

v České republice a OFI v Rakousku. 

Ve vlastní laboratoři jsou všechny 

výrobky průběžně kontrolovány, čímž 

je zaručena vysoká úroveň kvality 

a spolehlivosti.

Manažerka roku 2015

Vítězství výkonné 

ředitelky Radky Prokopové 

v nejprestižnější manažerské 

soutěži v ČR a získání titulu 

Manažerka roku 2015 

je oceněním za nastavené 

moderní metody fi remního 

řízení.

Navštivte nás na webu

Český výrobek od českých inženýrů

Kvalita, technické řešení, inovace, design – to jsou základní 

charakteristiky výrobků Alcaplast. Odborná profesionalita 

a zručnost českých techniků vychází z dlouholeté tradice 

českého průmyslu, jenž je už přes 100 let známý po celém 

světě svými moderními a spolehlivými výrobky.

Založení fi rmy

Českou rodinnou fi rmu jsme založili 

v roce 1998. V té době jsme vyráběli 

pouze dva výrobky – napouštěcí 

a vypouštěcí ventil. Současný široký 

sortiment výrobků fi rmy Alcaplast se 

stal nejprodávanějším ve svém oboru 

v mnoha zemích světa.

Alcaplast Academy

V roce 2009 jsme slavnostně otevřeli 

Alcaplast Academy. Školicí středisko 

vzniklo za účelem podpory vzdělávání 

zákazníků firmy Alcaplast, založené 

na prezentaci a přímém odborném výcviku 

prostřednictvím našich výrobků. Alcaplast 

Academy se umístila na druhém místě 

v kategorii školicích středisek v soutěži 

„Podnikatelský projekt roku 2010“. Každý 

rok našimi školeními projde přes 3 000 

odborníků. Ti jsou pak zárukou odborné 

montáže a technické podpory na trhu. 

Českých 100 Nejlepších

Na sklonku roku 2017 se naše 

společnost Alcaplast probojovala mezi 

stovku nejvýznamnějších českých 

fi rem. Úspěch v soutěži Českých 

100 Nejlepších potvrdil její výjimečné 

postavení v hospodářském systému 

České republiky.
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ČESKÁ REPUBLIKA

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 117 – prodej ČR

tel.: +420 519 821 041 – export 

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz

www.alcaplast.cz

SLOVENSKO

Alca plast SK, s. r. o.

Novozámocká 209, 949 05 Nitra-Dolné Krškany

tel.: +421 376 579 521

mobil: +421 918 977 220, +421 903 742 035

fax: +421 376 516 127

e-mail: alcaplast@alcaplast.sk

www.alcaplast.sk

Tým specialistů fi rmy Alcaplast je vždy připraven pomoci 

při projektování, instalaci i stanovování projektových cen 

našich výrobků!

Český výrobek

ISO 9001:2015

Edition 1/2018 CZ, © Alca plast, s. r. o.

Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

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

2011/65/EU including amendments

NV 117/2016 Sb., NV 118/2016 v platném znění 

(EU) č. 305/2011, EN 14055


