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Koupelna a WC představují jedny z nejintimnějších místností 

v celém interiéru, proto je tolik důležité jejich vybavení a harmonický 

soulad. Trendem dnešních moderních koupelen jsou čisté linie, 

důraz na funkčnost a důkladné propracování každého detailu. 

Ovládací tlačítka mohou být krásným elegantním prvkem, který 

interiér koupelny dotvoří a příjemně sladí s ostatním koupelnovým 

vybavením. 
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NOVINKA! 

TLAČÍTKA FLAT

novinka! Ovládací tlačítka FLAT novinka! Ovládací tlačítka FLAT

5 mmKompatibilní

Ovládací tlačítka FLAT jsou plně kompatibilní se všemi 

předstěnovými instalačními systémy ALCA. Jejich instalace 

je velmi jednoduchá a rychlá. Bezproblémová a snadná je 

také výměna starších tlačítek u již zabudovaných systémů. 

Systém tlačítek FLAT je velmi sofi stikovaný a odpovídá 

moderním technologickým trendům.

Plochá

Rámeček a mechanismus tlačítka FLAT je plně integrován 

do stěny, takže tlačítko vystupuje pouze 5 mm nad 

obklad. Pohledová plocha je tvořena 2 mm tlustou deskou 

z kartáčovaného kovu. Tlačítko proto působí na obkladech 

koupelny kompaktně a elegantně a nedochází na něm 

k usazování nečistot.

Dokonalé zpracování

Všechny části jsou vyráběny a zpracovávány 

nejnovějšími technologiemi. Kovové díly jsou 

vyřezávány laserem, proto do sebe dokonale zapadají. 

Výrobní proces je průběžně kontrolován a namáhané 

části jsou pravidelně testovány v moderní laboratoři. 

Bezvadná funkčnost tlačítka byla ověřena v laboratoři 

50 000 cykly spláchnutí. Celý proces výroby podléhá 

systému řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifi kován 

společností Det Norske Veritas.

Anti-fi ngerprint

Povrch tlačítka FLAT je opatřen speciální ochrannou 

vrstvou, na které nejsou patrné otisky prstů. Tlačítko 

proto nemusí být tak často ošetřováno a je tím výrazně 

prodloužena jeho životnost. 

Materiál pohledové části se vyznačuje vysokou 

otěruvzdorností a odolností proti UV záření.

DOKONALÉ 

ZPRACOVÁNÍ

ANTI-

FINGERPRINT

PLOCHÁ

(5 MM)
KOMPATIBILNÍ
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STING
alunox-mat/lesk

TURN
alunox-mat/lesk

ovládací tlačítka FLAT ALUNOX6

OVLÁDACÍ 

TLAČÍTKA ALCA

Ovládací tlačítka FLAT 

ALUNOX

ovládací tlačítka FLAT ALUNOX

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, kov
Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat nová tlačítka FLAT. Byla navržena 

pro nejnáročnější zákazníky. Splňují požadavky moderní interiérové architektury – 

originální design tvoří čistou linii s ostatními prvky koupelny. 

Nové je také technické řešení. Mechanizmus je plně integrován do stěny, takže tlačítka 

téměř nevystupují nad obklad. Jsou vyrobena z kartáčovaného kovu, na kterém 

nejsou patrné otisky prstů. 

Tlačítka FLAT jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními 

systémy ALCA.

Ovládací tlačítka FLAT získala ocenění „Produkt roku 2013“ v 6. ročníku soutěže 

odborného časopisu Obklady, dlažba & sanita. 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Barbora Škorpilová 
Architektka a designérka, tvůrkyně designu ovládacích tlačítek FLAT a tlačítek M1370–

M1375, M370–M475 společnosti ALCAPLAST, je dnes spojována především se studiem 

MIMOLIMIT s. r. o., které založila v roce 2001.

 ¡ vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

 ¡ technologie 

splachování: duální

 ¡ materiál: kov

 ¡ vnější rozměry: 

247 × 165 × 26 mm

 ¡ technologie 

splachování: duální

 ¡ materiál: kov

FLAT ALUNOX
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STRIPE
alunox-mat/lesk

AIR
alunox-mat

FUN
alunox-mat

ovládací tlačítka FLAT ALUNOXovládací tlačítka FLAT ALUNOX

Další možností, jak vjemově obohatit prostor vaší koupelny, je svítící tlačítko. Při použití 

tlačítka AIR v kombinaci s osvětlením ALCA Light získáte příjemný tlumený zdroj světla 

ve zvoleném barevném odstínu. Toto nenucené osvětlení vaší koupelny jistě oceníte při 

orientaci ve vašem domě či bytě, zejména v době, kdy nechcete rozsvícením rušit vaše 

blízké. Barevné podsvícení může být ve čtyřech barvách, nebo případně ve variantě 

rainbow (AIR LIGHT-AEZ 114), kde se postupně střídá veškeré barevné spektrum.

AIR LIGHT-WHITE
barva podsvícení: bílá

AIR LIGHT-BLUE
barva podsvícení: modrá

AIR LIGHT-GREEN
barva podsvícení: zelená

Tlačítka FLAT ALUNOX s podsvícením

 ¡ vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

 ¡ technologie 

splachování: duální

 ¡ materiál: kov

 ¡ vnější rozměry: 

247 × 165 × 29 mm

 ¡ technologie 

splachování: duální

 ¡ materiál: kov

 ¡ vnější rozměry: 

247 × 165 × 20 mm

 ¡ technologie 

splachování: duální

 ¡ materiál: kov

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

AIR LIGHT-RED
barva podsvícení: červená

FLAT ALUNOXFLAT ALUNOX
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FUN-WENGE
Fun Wenge

STRIPE-WENGE
Stripe Wenge

FUN-BLACK
Fun černá

STRIPE-BLACK
Stripe černá

FUN-OAK WHITE
Fun Dub světlý

STRIPE-OAK WHITE
Stripe Dub světlý

FUN-TEAK
Fun Teak

STRIPE-TEAK
Stripe Teak

FUN-WHITE
Fun bílá

STRIPE-WHITE
Stripe bílá

FUN-BEECH
Fun Buk

STRIPE-BEECH
Stripe Buk

TURN-INOX
Turn nerez

STING-INOX
Sting nerez

AIR-INOX
Air nerez

FUN-INOX
Fun nerez

STRIPE-INOX
Stripe nerez

ovládací tlačítka FLAT WOOD, FLAT COLOR, FLAT INOXovládací tlačítka FLAT WOOD, FLAT COLOR, FLAT INOX

Základem je deska z nerezové oceli, na kterou je nanesena 

struktura a barva domácích a exotických dřevin.

Dekory jsou dostupné ve čtyřech různých variantách: Wenge, 

Teak, Buk a Dub světlý. Povrch tlačítek je ošetřen proti ulpívání 

nečistot a je otěruvzdorný. 

Tlačítka FLAT WOOD jsou díky použité povrchové úpravě velmi 

příjemná na dotek.

Základem je deska z nerezové oceli, na kterou je nanesena 

speciální černá nebo bílá barva ve vysokém lesku.

Povrch tlačítek je velmi odolný, dobře omyvatelný a je opatřen 

speciální ochrannou vrstvou.

Bílá a černá barva spolu s atraktivním designem vytváří z tlačítek 

FLAT COLOR výrazný dekorativní prvek moderního interiéru 

koupelny.

Základem je deska z kartáčované nerezové oceli, na kterou 

je nanesen speciální polomatný lak.

Povrch tlačítek zaručuje snadnou údržbu a odolnost proti čisticím 

prostředkům. Je opatřen speciální ochrannou vrstvou, na které 

nejsou patrné otisky prstů.

Tlačítka FLAT INOX se vhodně doplňují s ostatním nerezovým 

vybavením v koupelně.

FLAT WOOD FLAT COLOR FLAT INOX

FLAT INOX

FLAT WOOD FLAT WOOD

FLAT COLOR FLAT COLOR

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Kombinace kvality a luxusu – to jsou nová 

tlačítka FLAT

Ovládací tlačítka WOOD, COLOR a INOX odpovídají 

nejnovějším trendům v oblasti koupelen. Svým vzhledem 

umožňují sladění vaší toalety s ostatním koupelovým 

zařízením.

Základem je deska z nerezové oceli, na kterou je nanesena 

speciální vrstva se strukturou a barvou dřeva, bílá nebo černá 

barva ve vysokém lesku nebo polomatný lak.
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M1374
deska: černá-lesk

M1373
deska: hnědá-mat

M1375
deska: černá-mat

M1371
deska: nerez-mat

M1370
deska: bílá-mat

M1372
deska: zelená-mat

OVLÁDACÍ 

TLAČÍTKA ALCA

Ovládací tlačítka 

vkládaná

ovládací tlačítka vkládaná

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy 

s vloženou barevnou deskou
Designová tlačítka navržená přední českou designérkou Barborou Škorpilovou 

s vloženým akrylátovým sklem pro netradiční luxusní oživení záchodu či koupelny. 

Vybírat můžete z pěti různých barevných provedení: bílá, zelená, hnědá lesklá, černá 

lesklá a černá matná. Pro sladění doplňků z nerezu je v nabídce i šestá varianta tlačítka 

s vkládanou matně nerezovou deskou. 

Vkládaná tlačítka jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními 

systémy ALCA.

 ¡ vnější rozměry: 247 × 165 × 16,5 mm

 ¡ technologie splachování: duální

 ¡ materiál rámečku a tlačítka: pochromovaný ABS

 ¡ materiál desky: ACRYLITE® GP

ovládací tlačítka vkládaná12

Vkládané tlačítko ALCA Light má v rámečku zabudovaný proužek s LED 

diodami, které mohou svítit v barvách červená, zelená, modrá, bílá nebo 

ve variantě rainbow, kdy se všechny uvedené barvy postupně střídají. 

ALCA Light nabízí krásnou netradiční variantu splachovacího tlačítka pro 

oživení každého moderního interiéru. Tlačítko je možné zabudovat na 

jakýkoli předstěnový instalační systém ALCA.

ALCA Tailor-Made

Vzhled vkládaných tlačítek ALCA 

je možné na zakázku upravit do 

libovolného vzhledu přesně podle 

vašich individuálních požadavků. 

Přizpůsobit lze barvu, celoplošný grafi cký 

motiv i zobrazené logo. Můžete si tak 

zatraktivnit celý interiér vaší koupelny.

Tlačítka vkládaná s podsvícením

NOVINKA



15

M1710
bílá

M1721
chrom-lesk

M1730
bílá

M1741
chrom-lesk

M1713
chrom-lesk/mat

M1722
chrom-mat

M1732
chrom-mat

M1743
chrom-lesk/mat

M1718
černá

M1725
zlatá

M1738
černá

M1745
zlatá

M1710-8
bílá/černá

M1712-8
chrom-mat/černá

M1728-2
černá/chrom-mat

M1728-5
černá/zlatá

14 ovládací tlačítka základníovládací tlačítka základní

Jiří Španihel, akademický sochař 
Absolvoval studium designu u Prof. Zdeňka Kováře na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze. V roce 1991 založil designérské studio, které v současnosti působí pod názvem 

DESCENT s. r. o. Je předním průmyslovým designérem, který za svou tvorbu získal řadu 

ocenění – Red Dot Award, Good Design Award, IF Design či Národní cenu za design.

NOVINKA

OVLÁDACÍ 

TLAČÍTKA ALCA

Ovládací tlačítka 

základní

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy
Základní tlačítka v novém inovativním designu od českého akademického sochaře 

Jiřího Španihela vycházejí z klasických tvarů ovládacích tlačítek ALCA a zdůrazňují 

funkční design zaměřený na uživatelský komfort a jedinečnost výrobku. 

Tlačítka splňují všechny standardy ovládacích tlačítek ALCA a jsou plně kompatibilní 

se všemi předstěnovými instalačními WC systémy. 

 ¡ vnější rozměry: 247 × 165 × 19 mm/15 mm

 ¡ technologie splachování: duální

 ¡ materiál: ABS

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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OVLÁDACÍ 

TLAČÍTKA ALCA

Ovládací tlačítka 

základní

Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy
Základní ovládací tlačítka jsou vyrobena z kvalitního odolného materiálu a jejich 

mechanizmus je konstruován pro dlouhodobý a bezporuchový chod. Vybírat přitom 

můžete z široké škály barevných a tvarových variant tak, aby plně ladily s ostatním 

vybavením koupelny či záchodu. 

Tato tlačítka jsou plně kompatibilní se všemi předstěnovými instalačními 

systémy ALCA.

 ¡ vnější rozměry: 247 × 165 × 17,5 mm/16 mm

 ¡ technologie splachování: duální

 ¡ materiál: ABS

ovládací tlačítka základní16

M70
bílá

M170
bílá

M270
bílá

M370
bílá

M470
bílá

M72
chrom-mat

M172
chrom-mat

M272
chrom-mat

M372
chrom-mat

M472
chrom-mat

M71
chrom-lesk

M171
chrom-lesk

M271
chrom-lesk

M371
chrom-lesk

M471
chrom-lesk

M73
chrom-lesk/mat

M173
chrom-lesk/mat

M277
antracitová

M378
černá

M478
černá

M75
zlatá

M175
zlatá

M275
zlatá

M375
zlatá

M475
zlatá

Odolné tlačítko Antivandal

Ovládací tlačítko programu Antivandal je určeno pro veškeré veřejné 

prostory. Svou masivní konstrukcí z nerezu je odolné proti mechanickému 

poškození i poškrábání. Díky způsobu přichycení k předstěnovému 

instalačnímu systému jsou fi xační šrouby skryty tak, aby co nejméně 

přitahovaly pozornost a komplikovaly případnou nežádoucí demontáž. 

Tlačítko Antivandal je plně kompatibilní se všemi modely předstěnových 

instalačních systémů ALCAPLAST.
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PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ 

SYSTÉMY ALCA

Kompatibilita tlačítek

Velkou výhodou všech předstěnových instalačních systémů ALCA 

je jejich plná kompatibilita se všemi druhy ovládacích tlačítek 

ALCA. Ať už si zvolíte jakékoli tlačítko ALCA, vždy máte jistotu, 

že jej můžete bez problémů kombinovat s jakýmkoliv typem 

předstěnového instalačního systému ALCA. Vybírat si můžete 

z více jak 50 druhů tlačítek různých tvarů, barev a materiálů od 

standardních až po netradiční designové, které vám interiér 

zajímavě oživí. 

Záruka 6 let

Předstěnové instalační systémy ALCA jsou vyrobeny moderní 

technologií z kvalitních materiálů a testovány na dlouhodobou 

funkčnost a dokonalé těsnění. Každá vyrobená nádržka se zkouší 

na nepropustnost na vysokotlakém testovacím zařízení. Do 

prodeje se tak dostávají jen stoprocentně těsnící moduly. I díky 

tomu se na všechny nádržky předstěnových instalačních systémů 

ALCA vztahuje prodloužená záruka 6 let!

6L
E

T ZÁRUK
A

předstěnové instalační systémy ALCA

Spolehlivé ventily

Firma ALCAPLAST je tradiční výrobce napouštěcích 

a vypouštěcích ventilů do keramických a plastových nádržek. 

Dlouholeté zkušenosti se odrazily v jednoduché a spolehlivé 

konstrukci ventilů, které jsou používány v nádržkách 

předstěnových instalačních systémů ALCA.

Předstěnové instalační systémy ALCA jsou vybaveny universálním 

napouštěcím ventilem a systémem splachování DUAL.

Díky technickému řešení je v případě nutnosti zabezpečen 

pohodlný a snadný přístup do nádržky, což umožňuje snadný 

servis a opravy.

Šířka od 84 mm

Předstěnové instalační systémy ALCA jsou k dispozici v mnoha 

typech a variantách. Pro každý typ koupelny byl vyvinut modul 

tak, aby byla možná jeho jednoduchá a spolehlivá instalace. 

V nabídce jsou speciální moduly i do malých prostorů, bytových 

jader, sádrokartonových příček či pro rekonstrukce. Díky speciálně 

vyvinutému předstěnovému instalačnímu systému SLIM, který má 

tloušťku pouhých 84 mm, lze uspořit místo a snadno tak realizovat 

i malou koupelnu či toaletu, kde hraje každý ušetřený centimetr 

důležitou roli.

SPOLEHLIVÉ 

NAPOUŠTĚCÍ 

A VYPOUŠTĚCÍ 

VENTILY

ZÁRUKA 6 LET ŠÍŘKA OD 84 MM
KOMPATIBILITA 

TLAČÍTEK
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PŘEDSTĚNOVÉ 

INSTALAČNÍ 

SYSTÉMY ALCA

A100 Alcamodul

A115 Renovmodul

A1115 Renovmodul Slim

A112 Basicmodul

A1112 Basicmodul Slim

Předstěnové instalační systémy pro zazdívání
Tyto předstěnové systémy jsou určeny pro zazdění a obezdění k nosné stěně. 

Nosným prvkem Alcamodulu je robustní nosná konzola, která splňuje předepsanou 

hodnotu zatížení 400 kg. U předstěnového instalačního systému Renovmodul 

a Renovmodul Slim, je tato konzola doplněna o rám z pozinkovaného plechu. 

Konzola a rám jsou upraveny tak, že je možná jednoduchá montáž celého systému 

do nerovného povrchu zadní nosné stěny.

Basicmodul a Basicmodul Slim jsou nádržky určené pro zazdění a napojení na stojící 

WC mísu.

A115/1000 Renovmodul
předstěnový instalační systém pro zazdívání

A100 Alcamodul 850 / 1000
předstěnový instalační systém pro zazdívání

A1115/1000 Renovmodul Slim
předstěnový instalační systém pro zazdívání

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

stavební výška (V) 862 / 1062 mm 1062 mm 1100 mm 1062 mm 1100 mm

stavební šířka (S) 458 mm 448 mm 507 mm 458 mm 505 mm

stavební hloubka (H) 125 mm 125 mm 86 mm 125 mm 84 mm

průměr odpadního potrubí (D) Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm – –

připojení vodovodního řadu G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

nosnost 400 kg 400 kg 400 kg – –

objem spláchnutí 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

předstěnové instalační systémy pro zazdívání

A112 Basicmodul
WC nádrž pro zazdívání

A1112 Basicmodul Slim
WC nádrž pro zazdívání

H = 86 mm

H = 84 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

H = 125 mm

SLIM

SLIM
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PŘEDSTĚNOVÉ 

INSTALAČNÍ 

SYSTÉMY ALCA

A101 Sádromodul

A1101 Sádromodul Slim

A102 Jádromodul

A116 Solomodul

Předstěnové instalační systémy pro suchou instalaci
Rámový modul k vestavění do sádrokartonových konstrukcí. Konstrukce rámu 

dovoluje kotvení do samostatné dostatečně nosné sádrokartonové příčky, před 

nosnou stěnu nebo volně do prostoru. Je univerzálně použitelný pro rozteč závěsných 

šroubů mísy 180 a 230 mm. Pomocí výsuvných nohou rámu lze přednastavit výšku 

WC mísy v rozsahu 200 mm. Rám je opatřen kvalitní povrchovou úpravou zaručující 

dlouhodobou životnost. Nainstalovaný modul se zaklopí sádrokartonovou deskou 

a nejsou potřeba žádné přídavné vyztužující ani kotvící prvky.

předstěnové instalační systémy pro suchou instalaci

A101 850 / 1000 / 1200 A102 850 / 1000 / 1200 A101/1200D A1101/1200 A116/1200

stavební výška (V) 866 / 980 / 1176 mm 866 / 980 / 1176 mm 1105 mm 1175 mm 1176 mm

stavební šířka (S) 510 mm 510 mm 510 mm 570 mm 510 mm

stavební hloubka (H) 160–200 mm 160–170 mm 160–200 mm 84 mm 200 mm

průměr odpadního potrubí (D) Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm

připojení vodovodního řadu G1/2" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

nosnost 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg

objem spláchnutí 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
předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu)

A116/1200 Solomodul
předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci (do prostoru)

A102 Jádromodul 850 / 1000 / 1200
předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci především při rekonstrukci 

bytových jader

A1101/1200 Sádromodul Slim
předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu a Slimbox)

A101/1200D
Předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci, rozložitelný

NOVINKANOVINKA

H = 84 mm

H = 200 mm

H = 160–200 mm

H = 160–200 mm

H = 160–170 mm

SLIM
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PŘEDSTĚNOVÉ 

INSTALAČNÍ 

SYSTÉMY ALCA

SLIMBOX

Kryt a předstěnový instalační systém pro suchou instalaci
Designový kryt Slimbox získal ocenění „Produkt roku 2011“ ve 4. ročníku soutěže 

odborného časopisu Obklady, dlažba & sanita. 

Slimbox v kombinaci se Sádromodulem Slim potřebuje pouze minimální stavební 

přípravu a umožňuje použít stávající připojení na odpad. Jeho tloušťka je pouhých 

10 cm, je tedy vhodný i do malých prostorů. Je vyroben z umělého mramoru, který 

zaručuje výborné technické vlastnosti a díky hladkému povrchu bez pórů i snadnou 

údržbu, ke které vám postačí vlhká utěrka. 

Slimbox si můžete vybrat ze 4 různých designových variant, které barevně ladí 

s WC tlačítky a rošty ALCA!

M1200
kryt: bílý

M1206
kryt: pískový

M1204
kryt: černý-lesk

M1207
kryt: granit

kryt a předstěnový instalační systém pro suchou instalaci

VLASTNOSTI PŘEDSTĚNOVÝCH 

INSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ ALCA

 ■ záruka 6 let

 ■ kompatibilita tlačítek

 ■ spolehlivé napouštěcí a vypouštěcí ventily

 ■ šířka od 84 mm

 ■ jednoduchá a rychlá montáž

 ■ nádržka z 1 kusu

 ■ nosnost 400 kg

SLIMBOX

stavební výška (V) 1200 mm

stavební šířka (S) 600 mm

stavební hloubka (H) 105 mm

průměr odpadního potrubí (D) Ø110 mm

připojení vodovodního řadu G1/2"

nosnost 400 kg

materiál umělý mramor

objem spláchnutí 2,6–5 / 4–9 l

+

A1101/1200 

Sádromodul Slim

Kryt

H = 105 mm

SLIM
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MONTÁŽNÍ RÁMY 

ZAŘIZOVACÍCH 

PŘEDMĚTŮ ALCA

A104, A104A, A104B, 

A104AVS, A105, A106, 

A107, A107S, A108, A113, 

A114, A114S

Montážní rámy zařizovacích předmětů
Montážní rámy slouží pro instalaci závěsných umyvadel, baterií, bidetů, madel, 

pisoárů, výlevek, závěsných WC kombi a závěsných WC do sádrokartonových a jiných 

konstrukcí. Díky univerzálnímu technickému řešení se dají nastavit na různé rozměry 

zařizovacích předmětů, takže mohou být použity u většiny druhů a výrobců. Jejich 

nosná konstrukce vyrobená ze železa splňuje předepsané normy zatížení.

montážní rámy zařizovacích předmětů ALCA

A104 850 / 100 / 1200
montážní rám pro umyvadlo

A104A/1200 
montážní rám pro umyvadlo a baterie

A104B/1200 
montážní rám pro baterie

A104AVS/1200 
montážní rám pro umyvadlo a baterie 

s vestavěným sifonem

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

stavební výška (V) 850 / 1000 / 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm

stavební šířka (S) 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

stavební hloubka (H) 170–220 mm 170–220 mm 170–220 mm 170–220 mm

průměr odpadního potrubí (D) Ø50 mm Ø50 mm – Ø50 mm

připojení vodovodního řadu G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

nosnost 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

montážní rámy zařizovacích předmětů ALCA

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

stavební výška 400 / 850 / 1000 / 1170 mm 1176 mm 1170 mm 1170 mm

stavební šířka 510 mm 340 mm 400 mm 400 mm

stavební hloubka 170–200 mm max. 200 mm 170–220 mm 170–220 mm

průměr odpadního potrubí Ø50 mm – Ø50 mm Ø50 mm

připojení vodovodního řadu G1/2" – G1/2" G1/2"

nosnost 400 kg 200 kg 150 kg 150 kg

A107/1200 
montážní rám pro pisoár

A107S/1200 
montážní rám pro pisoár a senzor

A105 450 / 850 / 1000 / 1200 
montážní rám pro bidet

A106/1200 
montážní rám pro madlo

NOVINKA

montážní rámy zařizovacích předmětů ALCA

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 
montážní rám pro výlevku a baterie

A113/1200 
montážní rám pro závěsné WC kombi

A114/1200 
montážní rám pro závěsné WC

A114S/1200 
montážní rám pro závěsné WC a senzor

VLASTNOSTI MONTÁŽNÍCH 

RÁMŮ ALCA

 ■ záruka 6 let

 ■ jednoduchá a rychlá montáž

 ■ ocelová konstrukce nastříkaná 

práškovou barvou

 ■ nosnost 150 až 400 kg

NOVINKA

NOVINKA
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SENZOROVÝ PROGRAM
Senzorový program zahrnuje výrobky určené pro bezdotykové použití WC. Program je využíván v místech s vysokou fl uktuací 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 u pisoárů. 

ASP3/ASP3B
automatický splachovač WC chrom, 12V 

(napájení ze sítě) / 6V (napájení z baterie)

ASP4/ASP4B
automatický splachovač pisoáru chrom, 12V 

(napájení ze sítě) / 6V (napájení z baterie)

ASP3K/ASP3KB
automatický splachovač WC kov, 12V 

(napájení ze sítě) / 6V (napájení z baterie)

ASP4K/ASP4KB
automatický splachovač pisoáru kov, 12V 

(napájení ze sítě) / 6V (napájení z baterie)

A114S/1200 
montážní rám pro závěsné WC a senzor

A107S/1200 
montážní rám pro pisoár a senzor

VÝHODY SENZOROVÉHO PROGRAMU

 ■ jednoduché nastavení, možnost napojení přes mini USB 

na počítač případně na inteligentní řízení systémů budov

 ■ program je k dispozici na webových stránkách 

www.alcaplast.cz

 ■ možnost nastavení hygienického oplachu

 ■ magnetický spínač pro servisní odstávku a úklid

 ■ napájení ze sítě nebo baterií

 ■ výběr designů – provedení chrom nebo kov

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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M370S
ovládací tlačítko pro předstěnové instalační 

systémy bílé se senzorem

M371S
ovládací tlačítko pro předstěnové instalační 

systémy chrom – lesk se senzorem

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA SENZOROVÁ
Senzorová tlačítka jsou určena do míst s vysokou fl uktuací osob a plně odpovídají platným hygienickým normám EU. Tlačítka zajišťují 

bezdotykové opláchnutí mísy po každém použití WC včetně možnosti naprogramovatelného hygienického oplachu. Prodleva před 

spláchnutím je nastavena na 2 s po opuštění prostoru před WC. Součástí je též tlačítko pro mechanické spláchnutí, které je určeno 

k servisnímu opláchnutí mísy (např. kvůli úklidu). Senzorová tlačítka jsou vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí.

ovládací tlačítka senzorová

M279S
Antivandal – ovládací tlačítko pro 

předstěnové instalační systémy kov 

se senzorem

VÝHODY SENZOROVÝCH TLAČÍTEK

 ■ možnost senzorového i mechanického splachování – 6 l

 ■ jednoduché nastavení, možnost napojení přes mini USB na 

počítač, případně na inteligentní řízení systémů budov

 ■ program je k dispozici na webových stránkách 

www.alcaplast.cz

 ■ provedení Antivandal – možnost použití ve veřejných budovách

 ■ výběr designů – provedení bílé, chrom a nerez

 ■ součástí balení je speciálně upravený vypouštěcí ventil

NOVINKA
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PROGRAM ANTIVANDAL
Ucelený program Antivandal je určen především do veřejných prostor, kde hrozí riziko poničení vybavení či krádeže. Všechny výrobky 

programu mají masivní konstrukci a jsou vyrobeny z odolných materiálů tak, aby bylo velmi těžké s nimi jakkoli nelegálně manipulovat či je 

poškodit. Splachovací tlačítka programu Antivandal mají způsob přichycení k předstěnovému instalačnímu systému vyřešen tak, aby fi xační 

šrouby co nejméně přitahovaly pozornost a komplikovaly případnou nežádoucí demontáž. Tlačítka Antivandal jsou plně kompatibilní se 

všemi modely předstěnových instalačních systémů ALCAPLAST. Žlab programu Antivandal je vyroben z kvalitního nerezu a rošt je k němu 

připevněn způsobem, který znemožňuje jeho násilné vypáčení. 

VÝHODY PROGRAMU ANTIVANDAL

 ■ masivní konstrukce z nerezového plechu

 ■ vhodné do veřejných prostor

 ■ vysoce odolné proti mechanickému poškození

 ■ aretační šrouby skryty uvnitř výrobku

 ■ zajištění proti nežádoucí demontáži

M279S
Antivandal – ovládací tlačítko pro 

předstěnové instalační systémy kov 

se senzorem

M279
Antivandal – ovládací tlačítko pro 

předstěnové instalační systémy kov

APZ11, APZ111
podlahový žlab Antivandal s roštem

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

PROGRAM PRO STARŠÍ A IMOBILNÍ
Firma ALCAPLAST reaguje na zvyšující se poptávku po zařízení koupelen a záchodů, které jsou přizpůsobeny starším a imobilním 

lidem. Jedná se o zpevněné konstrukce předstěnových instalačních systémů určené pro montáž opěrných madel, systémy splachování 

uzpůsobené pro jednoduchou dosažitelnost a ovladatelnost nebo bezbariérové řešení sprchových koutů díky použití podlahových žlabů 

nebo vpustí.  Důležité jsou i prostorově úsporné umyvadlové sifony pro instalaci ke speciálním umyvadlům.

A106/1200 
montážní rám pro madlo

A101/1300H Sádromodul 
předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu)

A116/1300H Solomodul
předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci (do prostoru)

liniové podlahové žlaby prostorově úsporné sifonypodlahové vpusti

MEO10
duální oddálené elektronické splachování 

ruční, kov, zabudování: do zdi 

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 

program pro starší a imobilní

NOVINKA
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TECHNICKÉ 

INFORMACE

technické informace

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

Rezerva 3 l:

Po velkém spláchnutí WC mísy zbývá ještě třílitrová rezerva pro případnou 

potřebu dodatečného opláchnutí.

Veškeré příslušenství součástí balení:

Součástí balení každého výrobku je kompletní 

instalační příslušenství pro připojení WC mísy včetně 

kotevního materiálu a všech potřebných instalačních 

krytek.

KOMPATIBILITA 

TLAČÍTEK

DUÁLNÍ 

SPLACHOVÁNÍ

NADSTANDARDNÍ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Garantovaná nepropustnost: 

Nádržka na vodu je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zajištěna její 100% nepropustnost.

100% kontrola:

Těsnost každé nádržky je kontrolována tlakem vzduchu. 

Kvalitní materiál:

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

Nosné konstrukce nádržek

A100 Alcamodul:

Konstrukce: konzola

Materiál: kov ošetřený práškovou barvou

Svislé kotvení: montáž na stěnu

Montáž: jedna osoba

Nosnost: 400 kg, nutné podezdění konzoly nebo použití noh M90

Pro závěsné WC mísy s roztečí: 180 mm a 230 mm

A115 Renovnodul, A1115 Renovmodul Slim

Konstrukce: kombinace rámu a konzoly

Materiál: pozinkovaný kov

Svislé kotvení: umožňuje montáž na nerovný povrch v rozsahu 

do 50 mm

Montáž: jedna až dvě osoby

Nosnost: 400 kg, nutné podezdění konzoly nebo použití noh M90

Pro závěsné WC mísy s roztečí: 180 mm a 230 mm

NÁDRŽKA 

Z 1 KUSU

3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

Podle použití toalety:

A112, A1112: toaleta na podlaze stojící 

A100, A115, A101, A102, A116, A1115, A1101: závěsná toaleta

A101/1300H, A116/1300H: závěsná toaleta pro osoby se 

sníženou hybností

Dvě různé zástavbové hloubky:

A112, A100, A115, A101, A102 – 125 mm

A1112, A1115, A1101 – 84 mm

Výškové varianty:

A100 – 850 mm – 1000 mm

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

A115, A1115 – 1000 mm

KOMPLETNÍ 

NABÍDKA

Izolace nádržky:

Nádržka je uložena v masivním EPS obalu (polystyrénu).

Zabraňuje rosení na povrchu nádržky a omezuje prostup hluku tekoucí vody 

z nádržky do stavební konstrukce. 

Struktura obalu umožňuje přímé nalepení obkladů na jeho povrch.

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.

Uzavření vody v nádržce: 

Rohový ventil SCHELL (sedlový).

Napojení na přechodové šroubení: 

Namontováno při výrobě, garantovaná těsnost.

technické informace

KVALITNÍ IZOLACE 

NÁDRŽKY

BEZPEČNÉ 

NAPOJENÍ 

NA VODU

NÁHRADNÍ DÍLY

A101 Sádromodul, A1101 Sádromodul Slim

Konstrukce: samonosný rám

Materiál: kov ošetřený práškovou barvou

Svislé kotvení: – před nosnou stěnu

 – do sádrokartonové konstrukce

Vodorovné kotvení: nastavitelné nohy 0–200 mm

Montáž: jedna osoba

Nosnost: 400 kg

Pro závěsné WC mísy s roztečí: 180 mm a 230 mm

A102 Jádromodul

Konstrukce: samonosný rám s rozpěrnou traverzou

Materiál: kov ošetřený práškovou barvou

Svislé kotvení: do bočních protilehlých stěn

Vodorovné kotvení: nastavitelné nohy 0–200 mm

Montáž: jedna osoba

Nosnost: 400 kg

Pro závěsné WC mísy s roztečí: 180 mm a 230 mm
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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.

Bratislavská 4, 949 01 Nitra

tel.: +421 376 579 521

gsm: +421 903 243 901, +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 9001:2008

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

Změny rozměrů a provedení vyhrazeny.

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

NV 616/2006 Sb. v platném znění 

2011/95/EC including amendments


