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I N D I V I D U A L

В КОЖНІЙ ДЕТАЛІ ВАШ

Кожен з нас неповторний. Особистість, смак, 

інтереси, темперамент. Все це нас визначає. І ми 

заслуговуємо жити в середовищі, яке відображає 

нашу індивідуальність. До останньої деталі. Наші 

PVD продукти дозволяють скласти всю програму 

таким чином, щоб вона була в гармонії наприклад зі 

змішувачами і іншими виробами інших виробників.

Кнопки управління INDIVIDUAL
Кнопки управління з нержавіючої сталі 

у виконанні «шліфований-мат» з зовнішнім 

оздобленням PVD



З М І С Т

18–19
Ми дбаємо про ваше 

здоров'я

Ми опинились в епосі, в якій на наше 

життя дуже впливає новий вірус. 

У боротьбі проти його поширення 

дуже важлива профілактика, тому 

ми здійснили серію інновацій, які 

перешкоджають поширенню вірусів та, 

таким чином, захищають ваше здоров'я.

24–25

6–9

Інновація прихованих систем інсталяції 

Приховані системи інсталяцій ще ніколи не були краще! Інновації 
2021 спрощують монтаж, сприяють зниженню рівня шуму при 

використанні і підвищують рівень гігієни!

Програма INDIVIDUAL

У виробах програми INDIVIDUAL 
комбінуються приємні кольори 
з надзвичайно стійкими 
поверхнями. Відкрийте для себе 
технологію PVD покриття і створіть 
інтер'єр на свій смак.



РАЗОМ МИ 

СТВОРЮЄМО МІСЦЕ, 

ДЕ МОЖНА 

ВІДНОВИТИ СИЛИ

Рішення, яке адаптується

Мало простору? Ванна кімната на горищі?

Немає проблем. У нас є рішення для всіх 

типів просторів, для цегляних будинків 

і дерев'яних будинків.
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28–31
Економія води і свіже повітря

Ефективний і естетичний. Приховані системи 

інсталяції ALCA думають про вас. У той час як 

ECOLOGY гарантує зменшення споживання 

води, потужна система вентиляції забезпечує 

ваш особистий комфорт.

Онлайн конфігуратор

На нашому веб-сайті є конфігуратор 

прихованих систем інсталяцій, який 

значно спростить орієнтацію в широкому 

асортименті виробів ALCA. Вибираючи 

компоненти в конфігураторі відповідно 

до ваших вподобань, ви можете швидко 

знайти водовідвідний жолоб, відповідний 

для вашої ванної кімнати.

32–37
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Унікальна технологія PVD

Виняткова поверхня виробів найвищої якості виникає шляхом 
нанесення надтонкого шару спеціального матеріалу, який 
зіллється з основою на атомарному рівні. 

З матеріалів найвищої якості

Результатом є висока стійкість і довговічність виробу. А також 
елегантний зовнішній вигляд. Або в супер глянцевому виконанні 
або в шліфованому з більш виразною текстурою. Пропонуємо 
чотири кольори для кожного варіанта

I N D I V I D U A L

ГЛЯНЕЦЬ ШЛІФОВАНИЙ МАТ

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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AM115/1000

+ FUN-GP
Прихована система інсталяції 

для замуровування в стіну 

з кнопкою FLAT FUN GOLD-

глянець

П Р О Г РА М А

I N D I V I D U A L
Вдосконала гармонія

Можливо ми задовільним ваш 
індивідуальний смак витонченим 
рожево-золотистим відтінком. Або ви 
віддаєте перевагу золотим? Можливо 
до вашої особистості найбільш 
підходить сучасний gun metal. 
В незалежності від того, яке рішення 
буде прийнято, можна покластися 
на виняткову стабільність кольорів і 
стійкість до подряпин.

Ми обрали найбільш популярні 
відтінки і бездоганно налагодили 
кольори всіх виробів програми 
INDIVIDUAL. Тому можна не 
побоюватися, що ваша кнопка 
управління, сифони, click-clack 
або кутовий вентиль не будуть 
у гармонії один з одним або з вашими 
змішувачами.

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

RG-P N-P GM-P

RG-B N-B GM-B

G-P

G-B

Палітру кольорів запитайте у свого 
архітектора або в дизайн – ательє 
ванних кімнат.

 A400-RG-P 
 Сифон для умивальника DN32 DESIGN 

круглий, RED GOLD-глянець 

 A392-RG-P 
 Донний клапан сифона для умивальника 

CLICK/CLACK 5/4", суцільнометалевий 

з переливом та великою заглушкою, RED 

GOLD-глянець 

 A55K-RG-P 
 Сифон для ванни автомат комплект, RED 

GOLD-глянець 

 ARV001-RG-P 
 Кутовий вентиль з фільтром 1/2"×3/8", RED 

GOLD-глянець 

 FUN-RG-P 
 Кнопка зливу для прихованих систем 

інсталяції, RED GOLD-глянець 



К НОПК И З ЛИ ВУ FL AT

STRIPE

Alunox-мат/глянець

FUN

Alunox-мат

STING

Alunox-мат/глянець

AIR

Alunox-мат

TURN

Alunox-мат

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 5 мм
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І Н Н О В А Ц І Я 

П О З АЧ АСО В О Г О 

Д И З А Й Н У

Інновація кнопки управління TURN

Дизайнерський значок може здатися досконалим. Але ми переконані, що ми знайшли 
спосіб, як ї ї зробити ще більш функціональною і елегантною.

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat



FUNWHITE

 Нержавіюча сталь-білий глянець 

FUNBLACK

 Нержавіюча сталь-чорний мат 

Кнопки FLAT ALUNOX 

з підсвічуванням

Представляємо кнопку AIR LIGHT, яка 
в комбінації з підсвічуванням створить 
приглушене освітлення, що підкреслює 
функціональне і конструктивне рішення 
вашої ванної кімнати.

Доступна в кольорах: 
синій, червоний, зелений, білий і веселка

FUNANTIC

 Бронза/антик 

FUN / FUNINOX

 Alunox-мат  /  Нержавіюча сталь-

напівмат 

5 мм

FLAT FUN

ДЛЯ БУДЬЯКОГО 

ІНТЕР'ЄРУ

FUNBRASS

 Латунь 

FUNRGP

 Red gold-глянець 

 H 

1111

 H 

Відкидні кнопки

Рамку обраних кнопок управління 
FLAT ми додатково оснастили 
відкидним механізмом для спрощення 
демонтажу кнопки. У комбінації з 
дозатором таблеток, встановленому 
в кожній системі інсталяції, виникає 
система, яка ще більше підвищить 
рівень гігієни вашого туалету.

Anti-fi ngerprint

Поверхня кнопок управління FLAТ має 
спеціальний захисний шар, на якому 
не залишаються відбитки пальців. На 
додаток до своєї естетичної функції, 
ця модифікація має і інші переваги. 
Кнопки не потребують частого 
очищення і протирання, тим самим 
значно збільшується термін їх служби.
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К НОПК И З ЛИ ВУ FL AT

AM100/1000 + кнопка FUN-BRASS
Прихована система інсталяції для замуровування 

в стіну з кнопкою FUN-BRASS

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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Легко сумісні

Віримо в те, що бездоганні речі не повинні 
бути складними. Саме тому ми розробили 
наші кнопки зливу так, щоб їх можна було 
довільно комбінувати з усіма прихованими 
системами інсталяції ALCA. Ви можете 
вибрати будь-яку з кнопок, яка подобається 
вам за стилем, не обмежуючи себе видом 
системи інсталяції. До того ж їх установка 
відбувається дуже легко і швидко. 
Безпроблемною і простою є також заміна 
старих кнопок на нові у вже встановлених 
системах інсталяції.

Скляні кнопки зливу STRIPE

Скляні кнопки зливу у білому або 
чорному кольорі, завдяки витонченому 
дизайну підійдуть до будь-якої сучасної 
ванної кімнати. Акцент на деталі і проста 
форма дають можливість виділитися 
ексклюзивному скляному матеріалу. Дизайн 
доповнюють елементи з нержавіючої сталі.

СУЧАСНИЙ 

ДИЗАЙН, ЯКІСНІ 

МАТЕРІАЛИ ТА 

БЕЗДОГАННА 

РОБОТА  ЦЕ РЯД 

КНОПОК FLAT

TURN

Alunox-мат

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 5 мм

5 мм

5 мм Нова латунна кнопка 

управління FUN-BRASS

Металева кнопка управління FUN-BRASS 
з обробкою поверхні латунь має товщину 
всього 5 мм, таким чином мінімально 
виступає вище плитки. Елегантний дизайн 
і привабливий колір можна ефективно 
ввести в загальну концепцію сучасних 
туалетів. І ця кнопка зливу має спеціальний 
захист, завдяки якому не видно відбитків 
пальців – Anti-fi ngerprint.

FUNBRASS

Латунь

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 5 мм
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NIGHT LIGHT3

Скло-чорний

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 7 мм

М А Й Б У Т Н Є 

У  В А С  П І Д 

Р У К О Ю

К НОПК И З ЛИ ВУ FL AT

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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7 мм

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Скло-чорний

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Скло-чорний

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 7 мм

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

Скло-чорний

Зовнішні розміри: 247 × 165 × 7 мм

Інноваційні безконтактні 

кнопки NIGHT LIGHT

Працює без безпосереднього 
контакту, що створює ще більше 
комфорту. 

За поєднання дизайну 
і функціональності отримала 
престижну нагороду iF Design Award 
2018.

Барбора Шкорпілова

Архітектор і дизайнер, творець кнопок зливу для інсталяції 
серій FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT і кнопок M370–M378 для 
компанії Alcaplast. Сьогодні її ім'я асоціюється зі студією 
MIMOLIMIT, яку вона заснувала в 2001 році.

ІННОВАЦІЙНІ 

БЕЗКОНТАКТНІ 

КНОПКИ NIGHT 

LIGHT

неперевершена гнучкість

Кнопки зливу з підсвічуванням NIGHT 
LIGHT відрізняються в безлічі регульованих 
параметрів. Виберіть колір в залежності від 
поточного настрою і встановіть інші функції 
кнопки зливу, як вам подобається.
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К НОПК И З ЛИ ВУ T H I N

Т О Н К И Й 

С Т И Л Ь

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

AM1101/1200 + M578
Прихована система інсталяції 

Slim для сухої установки з чорної 

кнопкою THIN



5 мм
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Г = 83 мм

SLIM

модуль

M775

Білий/золотий

Зовнішні розміри:

247 × 165 × 5 мм

M572

Хром-мат

Зовнішні розміри:

247 × 165 × 5 мм

M576

Білий-мат

Зовнішні розміри:

247 × 165 × 5 мм

ГЛЯНЕЦЬ АБО 

МАТ?

Ніжна як сатин

При створенні нових білих кнопок 
управління, ми були натхненні 
сатиновими тканинами, їх ніжністю. 
І виник продукт насправді дуже 
приємний для очей і на дотик.

Антибактеріальна 

поверхня

Зовнішня обробка чорних і білих 
матових кнопок THIN по-новому 
містить наночастинки срібла, які 
запобігають поширенню шкідливих 
мікроогранізмів.

Відкидні кнопки

Рамку кнопок управління 
THIN ми додатково оснастили 
відкидним механізмом для 
спрощення демонтажу кнопки. 
У комбінації з дозатором 
таблеток, встановленому 
в кожній системі інсталяції, 
виникає система, яка ще 
більше підвищить рівень 
гігієни вашого туалету.

Тільки 5 мм

Завдяки своєму новому профілю, 
кнопки з позначенням THIN виступають 
тільки на п'ять міліметрів вище 
облицювальної плитки. Гарантують 
досконалість і гармонійність з іншими 
компонентами вашого туалету 
або ванної кімнати. Таким чином, 
в поєднанні з прихованими системами 
інсталяції SLIM не віднімуть від простору 
туалету ні сантиметра більше. 

6 колірних варіантів 

Пропонуємо три дизайни і шість 
різних типів зовнішньої обробки – 
біла-глянець, біла-мат, хром-глянець, 
хром-мат, чорна-мат і золота-глянець. 
Звичайно, вас надихнуть чисті лінії й 
майстерне виконання в поєднанні з 
практично безшумною роботою.
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К НОПК И З ЛИ ВУ ALC A

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

Антибактеріальний 

шар ліквідує шкідливі 

мікроорганізми

Ми розробили цілий ряд виробів, 
поверхня яких покрита плівкою, яка 
гарантує виняткову чистоту середовища. 

Наночастки срібла перешкоджають 
поширенню шкідливих мікроорганізмів. 
У комбінації з антибактеріальним 
сидінням можна створити середовище, 
яке не допустить поширення бактерій.

М И  Д Б А Є М О 

П Р О  В А Ш Е

З Д О Р О В ' Я

 M776 
 Білий-мат/хром-глянець 

 M676 
 Білий-мат 

 M778 
 Чорний-мат/хром-глянець 

 M678 
 Чорний-мат 

 M576 
 Білий-мат 

 M578 
 Чорний-мат 

 M278 
 Чорний-мат 

 FUN-BLACK 
 Нержавіюча сталь-чорний мат 
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Дозатор таблеток для унітазу 

підвищує рівень гігієни унітазу

Гігієна останнім часом стала абсолютно важливим 
завданням в нашому суспільстві. Всім нам слід прагнути 
жити відповідально і захищати себе і своїх близьких. 
Тому ми вирішили, що кожна вдосконалена система 
ALCA, яку у нас придбаєте, буде містити, крім іншого, і 
безкоштовний дозатор таблеток для унітазу.

Рішення призначене для всіх типів таблеток для унітазу, 
і його можна застосувати в уже вбудованих системах 
інсталяції. Завдяки відкидному механізму кнопки, 
таблетки дуже легко встановлюються. Приємна свіжість 
– як бонус, який заслуговує кожен, і не повинен бути за 
доплату .

Безконтактний змив для запобігання 

поширенню вірусів та бактерій

Що гарантує стовідсотково нульове перенесення 
бактерій? Безконтактне управління. Саме тому ми 
постійно проводимо і удосконалюємо і цю лінійку 
наших продуктів. Одним елегантним жестом вирішите 
все і ваш організм буде дотримуватися дистанції, яка 
запобіжить контакт з бактеріями.

ВІДКИДНИЙ МЕХАНІЗМ 

КНОПКИ СПРОЩУЄ 

ВКЛАДАННЯ ТАБЛЕТОК

 NIGHT LIGHT-3 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 
 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-2 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 
 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-1 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 
 Скло-чорний 
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 M70   Білий-глянець 

 M270   Білий-глянець 

 M370   Білий-глянець 

 M71   Хром-глянець 

 M271   Хром-глянець 

 M371   Хром-глянець 

 M72   Хром-мат 

 M272   Хром-мат 

 M372   Хром-мат 

 M73   Хром-глянець/мат 

 M278   Чорний-мат 

 M378   Чорний-глянець 

 M75   Золотий-глянець 

 M275   Золотий-глянець 

 M375   Золотий-глянець 

 M1710   Білий-глянець 

 M1721   Хром-глянець 

 M1741   Хром-глянець  M1710-8   Білий-глянець/

чорний-глянець 

 M1720-1   Білий-глянець/

хром-глянець 

 M1713   Хром-глянець/мат 

 M1722   Хром-мат  M1728-2   Чорний-глянець/

хром-мат 

 M1718   Чорний-глянець 

 M1725   Золотий-глянець 

   ОСНОВНІ 

 M671   Хром-глянець *

 M571   Хром-глянець *

 M771  Хром-глянець/хром-

мат *

 M672   Хром-мат *

 M572   Хром-мат *

 M772  Хром-мат/хром-

глянець *

 M578   Чорний-мат *

 M678  Чорний-мат *

 M778  Чорний-мат/хром-

глянець *

 M575   Золотий-глянець *

 M675  Золотий-глянець *

 M775  Білий-глянець/

золотий-глянець *

   THIN   ТОВЩИНА 5 ММ 

 M770   Білий-глянець/хром-

глянець *

 M670   Білий-глянець *

 M570   Білий-глянець *

 M676   Білий-мат *

 M576   Білий-мат *

 M776   Білий-мат/хром-

глянець *
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* Відкидна 

кнопка

Розмір всіх кнопок

16
5

 м
м

247 мм

INDIVIDUAL

 TURN   Alunox-мат *  STING   Alunox-мат/глянець  FUN   Alunox-мат *  STRIPE   Alunox-мат/глянець  AIR   Alunox-мат *

 FUN-WHITE   Нержавіюча 

сталь-білий глянець *

 STRIPE-WHITE   Нержавіюча 

сталь-білий глянець 

 STRIPE-BLACK   Нержавіюча 

сталь-чорний глянець 

 STRIPE-GL1200   Скло-білий  STRIPE-GL1204   Скло-

чорний 

 AIR LIGHT   Alunox-мат 

FLAT COLOUR  ВИСОКИЙ ГЛЯНЕЦЬ У КОЛЬОРІ  FLAT GLASS  СКЛО 

AIR LIGHT  АЛЮМІНІЙ З ПІДСВІЧУВАННЯМ FLAT

 FUN-ANTIC   Бронза/антик *

FLAT ALUNOX  АЛЮМІНІЙ 

 NIGHT LIGHT-1  

 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM  

 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-2  

 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM  

 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-3  

 Скло-чорний 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM 

 Скло-чорний 

FLAT INOX  НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ 

 TURN-INOX 

 Нержавіюча сталь-

напівмат *

 STING-INOX   Нержавіюча 

сталь-напівмат/глянець 

 FUN-INOX   Нержавіюча 

сталь-напівмат *

 STRIPE-INOX   Нержавіюча 

сталь-напівмат/глянець 

 AIR-INOX   Нержавіюча 

сталь-напівмат *

 H 

 FUN-RG-P   Red gold-

глянець *

 FUN-N-P  Nickel-глянець *  FUN-GM-P  Gun metal-

глянець *

 FUN-BRASS   Латунь *  FUN-BLACK 

 Нержавіюча сталь-

чорний мат *

 H 

 FUN-RG-B   Red gold-

шліфований мат *

 FUN-N-B   Nickel-

шліфований мат *

 FUN-GM-B   Gun metal-

шліфований мат *

 H 

 H 

 FUN-G-P  Gold-глянець *

 FUN-G-B   Gold-

шліфований мат *

 БЕЗКОНТАКТНІ   СКЛО 
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ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ

РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

AM1115/1000 + FUN-GP
Прихована система інсталяції для замуровування з кнопкою 

FLAT FUN золота-глянець

Н О В Е 

П О К О Л І Н Н Я
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 H 

Системи з можливістю 

вентиляції

У разі недостатньої природної вентиляції 
туалетної кімнати ми пропонуємо рішення 
з примусовою витяжкою повітря через 
чашу унітазу. Це завдання вирішується за 
допомогою моделей прихованих систем 
інсталяції ALCA з маркуванням «V» в назві.

Системи з управлінням 

зверху або спереду

Гнучке рішення, яке дасть вам 
можливість розмістити кнопку зливу 
на бачку в горизонтальному положенні. 
Використовується в основному в мансарді 
або в разі розташування туалету 
під підвіконням.

МИ ВПЕВНЕНІ В НА

ШИХ ПРОДУКТАХ 

НАСТІЛЬКИ, ЩО 

НАДАЄМО РОЗШИ

РЕНУ ГАРАНТІЮ ДО 

15 РОКІВ

Системи WOOD для 

дерев'яних будинків

Спеціальне рішення для дерев'яних 
будинків або житлових осередків 
виділяється підвищеним захистом від 
витоку води в дерев'яну конструкцію 
будинку. Нове конструкційне рішення 
більш того дозволяє нахилити бачок 
вперед. За допомогою отворів в рамі 
можна легко закріпити приховану систему 
інсталяції до дерев'яної конструкції.

Системи Slim

Для невеликих приміщень, житлових 
будинків, для стін з гіпсокартону або 
для реконструкції. Системи Slim мають 
товщину всього 83 мм, ви економите 
простір, що важливо для невеликої ванної 
кімнати або туалету.

Основні системи

Завдяки багаторічному досвіду 
на ринку прихованих систем інсталяції, 
наші системи зможуть боротися з кожним 
простором.

Системи ECOLOGY

Вода стає з кожним роком більш безцінним 
товаром і скоро стане одним з найбільш 
безцінних товарів в світі. Компанія Alcaplast 
пропонує економні системи серії ECOLOGY, 
які зможуть заощадити 33% води з кожним 
змивом туалету. Це заощаджує не тільки 
нашу планету, а й ваш гаманець.Вони 
позначені літерою «Е» в назві моделі.

Г = 83 мм

SLIM

STANDARD

Г = 125 мм

Комплексна пропозиція

Лінійка прихованих систем інсталяції 
ALCA спроектована так, щоб покрити 
широку шкалу застосування. У тому 
числі замуровування, суху установку 
в гіпсокартон, а також можливість 
розмістити систему в приміщенні як 
«солітер».

Дозатор таблеток для 

кожної системи інсталяції

Ми єдиний виробник, який починаючи 
з 2021 року, із кожною стандартною 
системою ALCA, поставляє дозатор таблеток 
для унітазу. Для старих, вже вбудованих 
типів систем ALCA, можна додатково купити 
дозатор як аксесуар (P169).
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ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ

РОКІВ ГАРАНТІЇ

6

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

2 0 2 1    Щ Е  К Р А Щ

С И С Т Е М И 

Новий впускний 

механізм 

У два рази швидше, екстра тиха, 
виключно стійка до нечистот, 
що містяться у воді. Спеціально 
розроблений для діапазону тиску 
0,05-1,6 МПа. Крім того зі збільшеною 
гарантією на 6 років. 

Входить до складу всіх систем 
інсталяції ALCA, можна також 
придбати окремо як універсальну 
упаковку з двома варіантами 
підключення до всіх типів бачків.

Безкоштовний дозатор 

таблеток для унітазу

ЕСТЕТИЧНИЙ освіжувач туалету 
для всіх типів керамічних унітазів. 
Дезінфікує унітаз і бачок системи 
інсталяції. Входить до складу всіх 
удосконалених систем інсталяції 
ALCA (крім варіанту SLIM і WOOD) без 
збільшення їх ціни. 

Завдяки відкидний системі кнопок 
змиву, легко обслуговується і 
підходить для всіх типів таблеток для 
унітазу, вкладених в бачок. 

Можна додатково встановити і 
в старі типи систем інсталяції ALCA як 
аксесуар з кодом P169.

Нові петлі бачка з 

двокомпонентної 

ізоляцією

Завдяки двокомпонентному 
матеріалу, досягається ізоляція 
перенесення вібрацій між бачком 
і рамою. Відкидання бачка вперед 
спрощує установку в конструкції 
з гіпсокартону, мобільні житлові 
осередки і дерев'яні будинки.
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0–93 мм

ГАЛЬМІВНА 

СИСТЕМА 

МОНТАЖНИХ НІГ

РУХОМИЙ ТРИМАЧ 

СТІЧНОГО КОЛІНА

ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧІ ВОДИ З 

УЩІЛЬНЮВАЛЬНИМ ОПОДІБНИМ 

КІЛЬЦЕМ

МОНТАЖНА 

РАМА І РУКАВ

ІННОВАЦІЯ 2020 

РОКУ, ЯКУ ВЖЕ 

ЗНАЄТЕ

Щ І 

Інновація кріплення 

кутового вентиля в бачку 

Просте і швидке підключення до 
водопроводу

Вдосконалений бачок з новим 
одинарним кутовим вентилем.

Комплект для кріплення 

до стіни EASY LOCK

Нове конструкторське рішення 
дозволяє легко кріпити раму до стіни 
в два рази швидше.

Можливість додаткового 
регулювання оптимального 
положення з передньої частини рами 
за допомогою шестигранного ключа.
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AM101/1120 + M770 
Прихована система інсталяції для сухої установки 

з білою кнопкою THIN

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat



27

Входить до складу нових 

систем інсталяції

Дозатор таблеток для унітазу – це 
аксесуар, яким на сьогоднішній день 
оснащується більшість прихованих 
систем інсталяції ALCA при їх 
виробництві, при цьому не збільшуючи 
їх ціну.

Для всіх типів таблеток

Цей аксесуар спрощує догляд за 
унітазом і служить в якості естетичного 
освіжувача. Підходить для всіх типів 
таблеток для унітазу, вкладених 
в бачок.

Входить до складу 

системи інсталяції або 

поставляється окремо

Для вже вбудованих прихованих систем 
інсталяції пропонуємо можливість 
додатково купити дозатор таблеток для 
унітазу як аксесуар з кодом P169.

ЕСТЕТИЧНИЙ 

ОСВІЖУВАЧ 

ТУАЛЕТУ

ДОЗАТОР 

ТАБЛЕТОК 

ДЛЯ УНІТАЗУ 

ВХОДИТЬ ДО 

СКЛАДУ БАЧКА

P169

Дозатор таблеток для унітазу

МОЖЛИВІСТЬ ДОДАТКОВОЇ 

ПОКУПКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТАРІ 

СИСТЕМИ ІНСТАЛЯЦІЇ

Просте обслуговування 

завдяки відкидний кнопці

Таблетки для унітазу вкладаються 
безпосередньо в бачок системи без 
застосування будь-якого інструменту. 

Щоб спростити застосування дозатора, 
в обрані системи ми додали систему 
відкидання. Зрозуміло, дозатор можна 
застосовувати також з іншими кнопками, 
в тому числі і старого зразка.

Дезінфікує унітаз і бачок 

системи інсталяції

При кожному змиві забезпечує гігієнічну 
чистоту унітазу і приємний запах 
в туалеті. Це рішення ідеально підходить 
для унітазів rimfl ow.

Розчинена таблетка дезінфікує також 
внутрішню частину бачка.



28

ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ  ECO LO GY

РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

AM101/1120E + STING
Прихована система інсталяції ECOLOGY для 

сухої установки (в гіпсокартон) з кнопкою 

FLAT STING alunox

Варіанти прихованих 

систем інсталяції 

ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul 
AM115/1000E Renovmodul 
AM101/1120E Sádromodul 
AM102/1120E Jádromodul 

дим. стор. 40
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Системи ECOLOGY

Приховані системи інсталяції ECOLOGY 
укомплектовано новими зливними 
механізмами, які дають можливість 
зменшити об'єм  споживання води при 
змиві в порівнянні зі стандартними 
системами. Збереження подвійного 
змиву 2/4 л відповідає найсучаснішим 
екологічним і економічним вимогам, 
економлячи при цьому 33% води з кожним 
змивом туалету.

Інноваційний продукт 

в області стійкого розвитку

Прихована система інсталяції ECOLOGY, 
яка використовує невелику кількість води 
для змиву туалетів, виграла престижну 
премію Gaia Awards 2014 на виставці The 
Big 5 у Дубаї. 

2 л

4 л

НАЛАШТУВАННЯ 

МАЛОГО ЗМИВУ 

24 Л

НАЛАШТУВАННЯ 

ВЕЛИКОГО ЗМИВУ 

3,56 Л

Н О В И Н К А 

 A160P3/8" 

Змініть свою вбудовану 

туалетну систему 

на ECOLOGY

Будь-які приховані системи інсталяції 
ALCA (крім системи Slim) можуть 
бути легко перетворені на варіант 
ECOLOGY шляхом заміни зливного 
клапана A06E і вибору правильного 
типу WC кераміки. Об'єм змиву 
можна плавно регулювати в діапазоні 
від 2 до 6 л. Водночас за необхідності 
можна повернутися до стандартного 
об'єму змиву 3/6 л.

Зливний механізм

A06E

ЕКОНОМИТЬ 33% 

З КОЖНИМ ЗМИВУ 

ТУАЛЕТУ

Новий впускний 

механізм збільшує 

термін служби і сприяє 

економії води

Про воду кажуть як про золото 
майбутнього. Тому, зрозуміло, 
потрібно з нею поводитися 
ощадливо і ставиться до неї бережно. 
Наші нові впускні механізми 
працюють не тільки дуже швидко 
і не обтяжують вас зайвим шумом, 
але крім того відрізняються своєю 
точністю, з якою дозують кількість 
води, необхідної для змиву. Тим 
самим сприяють ї ї економії.
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ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ 

З  МОЖ ЛИВІС Т Ю ВЕН Т И Л ЯЦІЇ

AM101/1120V + кнопка FUN + P128
Прихована система інсталяції з можливістю вентиляції для 

сухої установки з кнопкою alunox-мат і вентилятором

РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

.

Варіанти прихованих 

систем інсталяції 

з вентиляцією

AM115/1000V Renovmodul 
AM101/1120V Sádromodul 
AM102/1120V Jádromodul 

дим. стор. 40
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ЕФЕКТИВНА 

І БЕЗШУМНА 

ВЕНТИЛЯЦІЯ 

З НЕГАЙНИМ 

УСУНЕННЯМ 

НЕБАЖАНОГО 

ЗАПАХУ

Без додаткових витрат

Вентилятор, який підключається до 
інсталяцій з можливістю вентиляції, 
це разова інвестиція. Вибираючи цей 
спосіб вентиляції, клієнт не повинен 
думати про будь-які інші інвестиції, 
наприклад про вуглецеві фільтри.

Для всіх типів прихованих 

систем інсталяції

Варіант з можливістю вентиляції ми 
пропонуємо для всіх типів прихованих 
систем інсталяції.

Sádromodul AM101/1200V, 
Jádromodul AM102/1200V призначені 
для сухої установки в гіпсокартон.

Renovmodul AM115/1000V призначено 
для замуровування 
під час реконструкцій. 

Системні рішення

Ми прийшли з комфортним системним 
рішенням щодо вентиляції простору 
з примусовою тягою повітря через 
туалет. Це моделі прихованих систем 
інсталяції ALCA з позначенням «V» 
і вентилятор.

Доцільно використовувати, зокрема, 
для туалетів, де немає вікна або 
вентиляції, для туалетів, розташованих 
у ванній кімнаті. Їх частою проблемою 
також є забезпечення якісного 
провітрювання ванної кімнати. 
Установка цих моделей знизить 
вологість і усуне запахи під час 
використання туалету.

P128– Вентилятор для 

прихованих систем 

інсталяції з можливістю 

вентиляції 

У НАШОМУ 

АСОРТИМЕНТІ

Системи з вентиляцією

Наша лінійка прихованих систем 
інсталяції з вентиляцією забезпечить 
витяжку неприємного запаху 
безпосередньо з унітазу і виведе його 
негайно з приміщення.

Можливості підключення

Систему інсталяції можливо 
підключити або до центральної 
системи вентиляції, або застосувати 
трубний вентилятор. У нашому 
асортименті є вентилятор P128, який 
забезпечить достатню потужність для 
відводу неприємного запаху.
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РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ 

З  У ПРАВ ЛІННЯМ ЗВЕРХ У АБО СПЕРЕ ДУ

AM118/850

+ кнопка FUN-WHITE
Прихована система інсталяції 

з управлінням зверху або спереду з кнопкою 

нержавіюча сталь-білий глянець

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

Варіанти прихованих 

систем інсталяції 

з керуванням зверху

AM119/1000 Renovmodul 
AM119/850 Renovmodul 
AM118/1000 Sádromodul 
AM118/850 Sádromodul

див. стор. 41
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Г = 170 мм

УНІВЕРСАЛЬНА 

СИСТЕМА ДЛЯ 

НЕСТАНДАРТНИХ 

ПРОСТОРІВ

Системи з управлінням 

зверху або спереду

Вам потрібно розмістити туалет 
в мансарді з похилим дахом або вам 
заважає підвіконня? У нас є рішення 
у вигляді прихованої системи 
інсталяції з управлінням зверху 
або спереду. Кнопка зливу просто 
розміщується горизонтально.

100% -ва сумісність 

кнопок зливу

Приховані системи інсталяції 
з управлінням зверху або спереду 
повністю сумісні з усіма кнопками 
зливу ALCA. Система подвійного 
змиву дає можливість індивідуально 
налаштувати об'єм води для 
маленького і великого змивання 
відповідно до ваших потреб, 
включаючи варіант ECOLOGY для 
економічного змивання 2/4 л.

Ви ще більше оціните тонкий профіль 
кнопок зливу моделей FLAT або THIN, 
розмістивши їх в горизонтальному 
положенні.

Рішення, що заощаджує 

простір

Завдяки бічному приєднанню води та 
бачку для води нової форми, нашим 
конструкторам вдалося досягти 
мінімальної глибини установки 
170 мм для прихованих систем 
інсталяції з керуванням зверху або 
спереду. Без будь-яких додаткових 
будівельних робіт для підключення 
до лінії води.

Можливість вибору

Управління зверху елегантно вирішує 
проблему у прихованих систем 
інсталяції з низькою монтажною 
висотою, коли відкрита кришка 
унітаза може закривати кнопку зливу. 
Моделі AM118 і AM119 доступні в 
двох варіантах монтажної висоти 
– 850 або 1000 мм. Ми пропонуємо 
варіант для замуровування в 
стіну AM119 і для сухої установки 
в гіпсокартон AM118. в гіпсокартон 
AM118
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РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ 

Д Л Я ДЕРЕ В'ЯНИХ БУДИНКІВ

Г А Р М О Н І Я 

З  П Р И Р О Д О Ю

AM101/1120W + M570
Прихована система інсталяції для сухої 

установки (для гіпсокартону) з кнопкою 

білий

Варіанти прихованих 

систем інсталяції для 

дерев'яних будинків

AM112W Basicmodul 
AM101/1120W Sádromodul 
AM101/850W Sádromodul

див. стор. 41

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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Безпечне підключення 

води

З'єднання кутового вентиля 
всередині бачка гарантує 
підвищений захист від можливого 
витоку води в дерев'яній конструкції 
будинку.

СПЕЦІАЛЬНО 

РОЗРОБЛЕНИЙ 

ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ 

БУДИНКІВ

Зручний монтаж 

в дерев'яні конструкції

Нове конструкційне рішення 
дозволяє нахилити бачок вперед.
За допомогою отворів в рамі можна 
легко прикріпити приховану систему 
інсталяції до дерев'яної конструкції.
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РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ  S LI M

Е К О Н О М І Я 

М І С Ц Я

Для прихованих 

систем інсталяції 

SLIM

AM1112 Basicmodul Slim 

AM1115/1000 Renovmodul Slim 

AM1101/1200 Sádromodul Slim

див. стор. 41

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

AM1101/1200 SÁDROMODUL SLIM+ FUN-RG-B
Прихована система інсталяції для сухої установки 

(в гіпсокартон) з кнопкою FLAT FUN red gold-шліфований 

мат
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SLIM
SLIM

Н О В И Н К А Н О В И Н К А 

Г = 83 мм

SLIM STANDARD

Г = 125 мм

Скористається кожним 

сантиметром

Системи інсталяції ALCA SLIM це 

спеціальне рішення для малого 

простору, де важливий кожен з 

економлений сантиметр. Призначені 

для установки в стіни товщиною 

менше 150 мм і малих ванних кімнат.

ПОВНОЦІННЕ 

РІШЕННЯ, 

ЗНИЖЕНА 

МОНТАЖНА 

ГЛИБИНА

Нове економічне коліно 

водостоку для систем 

інсталяції SLIM

Системи SLIM – це повноцінні 

системи інсталяції. Економія місця 

досягнута завдяки новому стічному 

коліну, яке гарантує найнижчу 

можливу будівельну глибину. 

У той же час нове конструкційне 

рішення дозволить більш швидко 

підключити систему до водостоку.

Удосконалена рама для 

простої установки

Рама системи інсталяції SLIM була 

повністю вдосконалена. На даний 

момент містить гальма кріпильних 

ніг, які використовують для 

швидкого регулювання необхідної 

висоти.

Ширина цієї нової рами, включаючи 

стічне коліно, становить 

всього лише 95 мм, в той час як 

у стандартної системи 125 мм.
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ONLINE KONFIGURÁTOR

www.alcaplast.cz/jak-vybrat

ПРИХОВАНА СИС Т ЕМ А ІНС ТА Л ЯЦІЇ ,  ЩО 

РЕ Г УЛЮ Є Т ЬС Я ЗА ВИСОТОЮ  Д Л Я ЛЮДЕЙ 

З  ОБМЕ ЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖ ЛИВО С Т ЯМИ

Б Е З 

Б А Р ' Є Р У

AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
Прихована система інсталяції 

для сухої установки, що регулюється 

за висотою – для людей з обмеженими 

фізичними можливостями

РОКІВ ГАРАНТІЇ

15

Варіанти прихованих 

систем інсталяції для 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями

AM116/1300H Solomodul
AM101/1300H Sádromodul
AM101/1500L Medic Assistant

см. стор. 41
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300 мм

Безпечне рішення 

для майбутнього

У житті бувають різні періоди, 
коли ми мусимо покладатися 
на допомогу інших, чи то після 
нещасного випадку, операції або в 
старості. Medic Assistant дозволяє 
плавно регулювати висоту унітазу в 
діапазоні до 30 см для максимальної 
самостійності і комфорту в туалеті. 
Зручний подвійний змив з економією 
води вбудований прямо в поручень, 
який включає в себе також 
сигналізацію безпеки для негайного 
виклику допомоги.

СПЕЦІАЛЬНЕ 

БЕЗБАР'ЄРНЕ 

РІШЕННЯ 

ПОКРАЩУЄ 

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Широкий асортимент 

безбар'єрної програми

Безбар'єрна програма містить і ряд 
інших продуктів (приховані системи 
інсталяції для людей з обмеженими 
фізичними можливостями, монтажні 
рами для поручнів, безбар'єрні 
дренажні системи для монтажу 
в стіну та інші).

Більше на

www.alcaplast.ua/ru/

bezbarierovy-program
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ПРИХОВАНІ  СИС Т ЕМИ ІНС ТА Л ЯЦІЇ  ALC A

Г = глибина установки

Гарантія 
15 років

Сумісність з усіма 
кнопками Alca

Систему можна 
відрегулювати 
на змив від 2 до 9 л води

Проста і швидка 
установка

здатність 
витримувати 
навантаження 
до 400 кг

Характеристики прихованих систем інсталяції ALCA

Г = 125–250 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125 мм

ECOLOGY

Г = 125–250 мм

Г = 125–250 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–177 мм

З можливістю вентиляції

Г = 125 мм

Г = 125 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–177 мм

Г = 125–250 мм

Г = 125–250 мм

Основні системи

Г = 125–250 мм

 AM101/1120   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 

 AM102/850   Jádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (при 

реконструкції ванних кімнат 
в панельних будинках) 

 AM102/1000   Jádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (при 

реконструкції ванних кімнат 
в панельних будинках) 

 AM102/1120   Jádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (при 

реконструкції ванних кімнат 
в панельних будинках) 

 AM100/850   Alcamodul 

 Прихована система інсталяції 
для замуровування в стіну 

 AM100/1000   Alcamodul 

 Прихована система інсталяції 
для замуровування в стіну 

 AM100/1000E   Alcamodul  

 Прихована система інсталяції 
ECOLOGY для замуровування в стіну 

 AM101/1120E   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
ECOLOGY для сухої установки (для 

гіпсокартону) 

 AM102/1120E   Jádromodul 

 Прихована система інсталяції ECOLOGY 
для сухої установки (при реконструкції 

ванних кімнат в панельних будинках) 

 AM115/1000E   Renovmodul 

 Прихована система інсталяції 
ECOLOGY для замуровування в стіну 

 AM101/1120V   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
з можливістю вентиляції для сухої 

установки (для гіпсокартону) 

 AM102/1120V   Jádromodul 

 Прихована система інсталяції 
з можливістю вентиляції для сухого 

установлення (при реконструкції 
ванних кімнат в панельних будинках) 

 AM115/1000V   Renovmodul 

 Прихована система інсталяції 
з можливістю вентиляції 

для замуровування в стіну 

 AM112   Basicmodul 

 Бачок для замуровування в стіну 

 AM115/1000   Renovmodul 

 Прихована система інсталяції 
для замуровування в стіну 

 P128 

 Вентилятор для прихованих 
систем інсталяції 

з можливістю вентиляції 

 AM101/1000   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 

 AM101/850   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 

 AM101/1120F   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 
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Г = глибина установки

Можливість 
установки опорних 
поручнів

Посилена 
конструкція

Безбар'єрне 
рішення

Легка доступність 
змиву

Характеристики програми для людей з обмеженими фізичними можливостями

WOOD WOODWOOD

SLIM

Г = 83 мм

Г = 200 мм

Г = 125–200 мм

З управління зверху

Для людей з обмеженими фізичними можливостями

Г = 200 мм

Г = 170–250 мм

SLIM

Г = 86 мм

SLIM

Г = 83 мм

Г = 170 мм

300 мм

Г = 170 мм

Г = 170–250 мм

Г = 125 мм Г = 125–200 мм

Г = 125–200 мм

SLIM

Для дерев'яних будинків

Та, що стоїть окремо

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat

P169

 Комплект для вкладання таблеток 
для унітазу 

 AM1101/1200  
 Sádromodul Slim 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 

 AM116/1120   Solomodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (у простір) 

 A106/1120  

 Монтажна рама для поручнів 

 AM101/1300H   Sádromodul  

 Прихована система інсталяції для сухої 
установки (для гіпсокартону) – 

для людей з обмеженими 
фізичними можливостями 

 AM116/1300H   Solomodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (в простір) – 

для людей з обмеженими 
фізичними можливостями 

 AM1115/1000  
 Renovmodul Slim 

 Прихована система інсталяції 
для замуровування в стіну 

 AM1112   Basicmodul Slim 

 Бачок для замуровування в стіну 

 AM119/1000   Renovmodul 

 Прихована система інсталяції 
для замуровування в стіну, 

управління зверху або спереду 

 AM118/1000   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону), управління зверху або 
спереду 

 AM101/1500L  
 Medic Assistant 

 Прихована система інсталяції для сухої 
установки (для гіпсокартону) регульована 

по висоті – для людей з обмеженими 
фізичними можливостями 

 AM119/850   Renovmodul 

 Прихована система інсталяції 
для замуровування в стіну, 

управління зверху або спереду 

 AM118/850   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону), управління зверху або 
спереду 

 AM101/850W   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 

 AM112W   Basicmodul 

 Бачок для замуровування в стіну 

 AM101/1120W   Sádromodul 

 Прихована система інсталяції 
для сухої установки (для 

гіпсокартону) 
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МОН ТА Ж НІ РА М И

Для умивальників та змішувачів

Для біде, пісуарів та інших пристроїв

Характеристики монтажних рам

Гарантія 
15 років

Регульована висота 
монтажних перегородок

Проста і швидка 
установка

здатність 
витримувати 
навантаження 
до 400 кг

 A104/850 

 Монтажна рама 
для умивальника 

 A104A/1120 

 Монтажна рама 
для умивальника 

та змішувача 

 A105/450 

 Монтажна рама для біде 

 A106/1120 

 Монтажна рама 
для поручнів 

 A105/850 

 Монтажна рама для біде 

 A107/1120 

 Монтажна рама 
для пісуара 

 A105/1000 

 Монтажна рама для біде 

 A107S/1200 

 Монтажна рама для пісуара 
та сенсорного пристрою 

 A105/1120 

 Монтажна рама для біде 

 A108/1300 

 Mонтажна рама 
для мийки і змішувача 

 A114/1120 

 Mонтажна рама 
для підвісного унітазу 

 A113/1120 

 Монтажна рама 
для підвісного унітазу 

компакт 

 A114S/1200 

 Монтажна рама 
для підвісного унітазу 

та сенсорного пристрою 

 A104/1000 

 Монтажна рама 
для умивальника 

 A104/1120 

 Монтажна рама 
для умивальника 

 A117B 

 Монтажна рама для змішувача, 
для встановлення 

в гіпсокартонну конструкцію 

 A108F/1100 

 Монтажна рама з бачком 
для відуара та змішувача, 

з стічним коліном 
DN90/110 

 A108F/1500 

 Монтажна рама з бачком 
для відуара та змішувача, 

з стічним коліном 
DN90/110 

 A117PB 

 Монтажна рама для змішувача 
прихованого монтажу, 

для встановлення 
в гіпсокартонну конструкцію 

 A104PB/1120 

 Монтажна рама 
для змішувача 

прихованого монтажу 

 A104AVS/1120 

 Монтажна рама 
для умивальника 

та змішувача з вбудованим 
сифоном 

 A104B/1120 

 Монтажна рама 
для змішувача 
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Сенсорна програма включає в себе продукти, 
призначені для безконтактного використання унітазу 
і пісуара. Програма використовується в місцях з 
високою прохідністю людей і повністю відповідає 
чинним гігієнічним стандартам ЄС. Сенсори обладнані 
можливістю налаштування гігієнічного змиву, коли 
унітаз автоматично ополіскується водою після кожної 
обраної кількості змивань або автоматично через 
певний час з моменту останнього змиву. Сенсорна 
програма може бути використана як для підвісних 
унітазів, так і для пісуарів.

Пристрій автоматичного змиву для унітазу

СЕ НСОРНА ПРОГ РА М А

Пристрій автоматичного змиву для пісуара

Сенсорні кнопки зливу Змив на відстані

Програма доступна 
на веб-сайті 
www.alcaplast.ua

Проста установка, 
можливість 
підключення 
через міні-USB 
до комп'ютера 
або до системи 
інтелектуального 
управління будівлею

Можливість 
налаштування 
гігієнічного змиву

Магнітний вимикач 
для сервісу 
і очищення

Живлення від 
мережі або 
акумулятора

Вибір дизайну – хром 
або метал

Характеристики сенсорной программы

 M371S  
 M371S-SLIM 

 Сенсорна кнопка зливу 
для прихованих систем інсталяції, 

хром-глянець (підключення 
до мережі) 

 M370S  
 M370S-SLIM 

 Сенсорна кнопка зливу 
для прихованих систем інсталяції, 

білий (підключення до мережі) 

 M279S   Antivandal 

 M279S-SLIM   Antivandal 

 Сенсорна кнопка зливу Antivandal 
для прихованих систем інсталяції, 

метал (підключення до мережі) 

 ASP3 

 Пристрій автоматичного змиву 
для унітазу, хром, 12 B (підключення 

до мережі) 

 ASP3-KB 

 Пристрій автоматичного змиву 
для унітазу, метал, 6 B (підключення 

до акумулятора) 

 ASP4-B 

 Пристрій автоматичного змиву 
для пісуара, хром, 6 B (підключення 

до акумулятора) 

 ASP4-K 

 Пристрій автоматичного 
змиву для пісуара, метал, 

12 B (підключення до мережі) 

 ASP3-B 

 Пристрій автоматичного змиву 
для унітазу, хром, 6 B (підключення 

до акумулятора) 

 ASP3-K 

 Пристрій автоматичного змиву 
для унітазу, метал, 12 B (підключення 

до мережі) 

 ASP4 

 Пристрій автоматичного 
змиву для пісуара, хром, 

12 B (підключення до мережі) 

 ASP3-KBT 

 Пристрій автоматичного змиву 
для унітазу з можливістю мануального 

змиву, метал, 6 B (підключення 
до акумулятора) 

 ASP3-KT 

 Пристрій автоматичного змиву 
для унітазу з можливістю мануального 

змиву, метал, 12 B (підключення 
до мережі) 

 ASP4-KB 

 Пристрій автоматичного 
змиву для пісуара, метал, 

6 B (підключення до акумулятора) 

 ASP4-KT 

 Пристрій автоматичного 
змиву для пісуара 

з можливістю мануального 
змиву, метал, 12 B (підключення 

до мережі) 

 M371SB 

 Сенсорна кнопка зливу 
для прихованих систем інсталяції, 

хром-глянець (підключення 
до акумулятора) 

 M370SB 

 Сенсорна кнопка зливу 
для прихованих систем інсталяції, 

білий (підключення до акумулятора) 

 M279SB   Antivandal 

 Сенсорна кнопка зливу Antivandal 
для прихованих систем інсталяції, 

метал (підключення до акумулятора) 

 MPO11 

 Кнопка пневматичного змиву 
на відстані – ручне управління, хром-

глянець, монтаж: у стіну 

 MPO10 

 Кнопка пневматичного змиву 
на відстані – ручне управління, білий, 

монтаж: у стіну 

 MPO12 

 Кнопка пневматичного змиву 
на відстані – управління ногою, 

метал, монтаж: у підлогу 

 MPO13 

 Кнопка пневматичного змиву 
на відстані – управління ногою, 

метал, монтаж: на стіну 
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Кнопки зливу для інсталяції ALCA: 

Повністю сумісні з усіма прихованими системами інсталяції ALCA.

Подвійний змив 3/6 л з гігієнічним резервом:

Об'єм води в бачку: 9 л

Малий змив: 3 л

Великий змив: 6 л

Гігієнічний резерв: 3 л

Після великого змиву унітазу залишається ще три літри резерву, 

в разі необхідності додаткового ополіскування.

Сумісність кнопок

Подвійний змив
3 л

6 л

9 л

3 л6–9 л

Нові впускні 

механізми

У два рази швидше, екстра тихі.

Підвищена стійкість до нечистот, збільшений термін служби.

Продукт кращої якості за тією ж ціною.

Збільшена гарантія 6 років.

Входить до складу всіх систем інсталяції ALCA.

Можна також купити окремо як універсальну упаковку з двома варіантами підключення до 

всіх типів бачків.

Щоб спростити застосування дозатора таблеток, до обраних кнопок FLAT і всіх 

кнопок THIN ми додали систему відкидання. Ця система спрощує демонтаж кнопки і 

вкладання таблетки безпосередньо в бачок.

Відкидні кнопки

Безкоштовний 

дозатор таблеток 

для унітазу

Естетічний освіжувач туалету.

Дезінфікує унітаз і бачок системи інсталяції.

Входить до складу всіх удосконалених систем інсталяції ALCA.

Просте обслуговування завдяки відкидний системі кнопок для змиву.

Підходить для всіх типів таблеток для унітазу, вкладених в бачок.

Можна додатково встановити і в старі типи систем інсталяції alca як аксесуар з кодом 

p169.

Комплект для 

кріплення до стіни 

EASY LOCK

Нове конструкційне рішення дозволяє легко кріпити раму до стіни 

в два рази швидше. 

Можливість додаткового регулювання оптимального положення з 

передньої частини рами за допомогою шестигранного ключа.
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Екологічний змив

Бачок з одного 

фрагмента пластика

Гарантована герметичність:

Бачок для води виконано з одного фрагмента, що забезпечує його абсолютну 

герметичність.

100%-й контроль:

Герметичність кожного бачка тестується під тиском повітря. 

Якісний матеріал:

Поліетилен (PE) – забезпечує довгострокову стійкість характеристик і тривалий 

термін використання.

Будь-яка прихована система інсталяції ALCA (крім систем Slim) 

може бути легко перетворена на варіант ECOLOGY за допомогою 

заміни зливного механізму на A06E і правильного вибору типу 

унітазу. Об'єм змиву можна відрегулювати від 2 до 6 л.

Гальмівна система 

монтажних ніг

Запасні частини

Безпечне і зручне 

підключення води

Надстандартні 

аксесуари

Всі аксесуари в комплекті:

Частиною упаковки кожного продукту є комплект 

аксесуарів для монтажу унітазу, в тому числі анкерний 

матеріал і всі необхідні установчі заглушки.

25-річна гарантія наявності всіх запасних частин.

Каталог запчастин:

До скачування на сайті www.alcaplast.ua.

Порада:

Можливість телефонних та інтернет-консультацій з інженерами 

Alcaplast.

Гальмівна система дозволяє встановити необхідну висоту 

профілю рами, а потім затягнути, щоб забезпечити остаточну 

фіксацію. Це усуває необхідність допомоги іншої людини під час 

установки, також підвищує точність монтажу.

Закриття води в бачку:

Кутовий вентиль SCHELL (односідельний).

Підключення до перехідного штуцера:

Змонтовано на виробництві, гарантована герметичність.

Трубка для подачі води з ущільнювальним О-подібним 

кільцем.

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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1998

ALCA – преміум бренд

Преміум бренд ALCA – це ряд продукції з високою 
споживчою вартістю, ідеально продуманий з точки 
зору конструкції та дизайну. Alcaplast є творцем 
нових тенденцій в області санітарної техніки. Наша 
співпраця з провідними чеськими дизайнерами у 
створенні нових виробничих ліній принесла цілу 
низку престижних нагород.

Чеський продукт від чеських 

інженерів

Якість, технічні рішення, інновації, дизайн – основні 
характеристики продукції Alcaplast. Професіоналізм 
і майстерність чеських інженерів ґрунтуються на 
давній традиції чеської промисловості, яка понад 
100 років відома по всьому світу своєю сучасною      і 
надійною продукцією.

Лідер в Європі

Десять років тому Alcaplast розпочав виробництво 
перших водовідвідних жолобіві з нержавіючої сталі. 
Завдяки першокласній обробці, якості матеріалів 
і високій швидкості стоку води понад 60 літрів за 
хвилину, ми на цей час є лідером на ринку по всій 
Європі. Клієнти цінують складні деталі, тривалий 
термін служби і високу надійність.

Створення компанії

Чеську сімейну компанію було засновано 
в 1998 році. У той час ми випускали тільки 
два продукти – впускний і зливний механізми. 
На цей час широкий асортимент продукції компанії 
Alcaplast став найбільш продаваним 
у своїй сфері в багатьох країнах світу.

Нагорода Підприємець року

Витримати таку численну конкуренцію не легко.

Але врешті-решт, в змаганні, в якому брало участь 

більше ста підприємців, зайняли перше місце 

саме засновники бренду Alcaplast.

«Ми відчуваємо гордість, смиренність 

і цінуємо цю нагороду. Ми були в чудовій компанії 

дивовижних і натхнених людей. Це корисно, що 

існує змагання, у якого, по всіх країнах, існують 

ті ж самі критерії і яка піклується про видимість 

наших історій і мотивує бізнесменів і бізнесвумен 

майбутнього.»

Радка Прокопова і Франтішек Фабічовіц 

husband and wife and Alcaplast company founders

Чеських 100 Кращих

Вже четвертий рік поспіль Alcaplast захищав свої 
позиції серед сотні найуспішніших чеських фірм. 

У 2020 році зайняв чудове 26-е місце. 

ОНЛАЙН КОНФІГУРАТОР

www.alcaplast.ua/uk/kak-vybrat
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ТРАДИЦІЙНО 

ЯКІСНО.

З ЕЛЕГАНТНІСТЮ ТА 

ІННОВАЦІЙНО.

ТАКИМ ЧИНОМ МИ 

ПІДХОДИМО ДО 

НАШОЇ РОБОТИ

Alcaplast international

Філії: 
 Словаччина  Угорщина  Польща  Румунія 
 Росія  Україна  Білорусія  Грузія  Сербія 
 Прибалтика  Болгарія

Розробляємо наші вироби так, щоб вони могли 
спрощувати життя в різних країнах. Враховуючи 
на їх універсальність і відповідність вимогам 
строгих міжнародних стандартів, це не проблема. 
Дистриб'юторські склади і бізнес-команди 
ALCAPLAST в країнах за межами Чеської Республіки 
забезпечують поліпшений зв'язок і сервіс для наших 
клієнтів. 

Alcaplast Academy

У 2009 році ми урочисто відкрили Alcaplast Academy. 

Тренувальний центр ми заснували з метою підтримки 

навчання замовників фірми Alcaplast, заснованого 

на презентації і прямому професійному навчанні 

за допомогою наших продуктів. В даний час, крім 

іншого, навчаємо онлайн і проводимо навчання 

у наших замовників в Чехії і за кордоном за допомогою 

нашого презентаційного автомобіля. Щороку ми 

навчаємо більше 3000 професіоналів, які є гарантією 

кваліфікованого монтажу і технічної підтримки на 

ринку.



П Р И Х О В А Н І 

С И С Т Е М И 

І Н С Т А Л Я Ц І Ї

Команда фахівців Alcaplast завжди готова 

надати допомогу в проектуванні, монтажі 

та встановленні проектних цін на нашу 

продукцію.
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УКРАЇНА
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Вул. Кирилівська 160Б офіс 105

М. Київ, 02092

моб. тел.: +38 067 333 05 23

e-mail: alcaplast@alcaplast.ua
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