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Ž I J E M E

V  D O B Ě 

Z T E N Č O V Á N Í



Tenkost je veličina, která defi nuje 

v našich interiérech a v designu 

obecně míru krásy i funkčnosti.

Alcaplast je společnost, která 

vytváří trendy. Uvědomujeme si, 

že každý milimetr, o který dokážeme 

naše moduly, ovládací tlačítka a jiné 

výrobky ztenčit, má význam. 

V tomto duchu proto přinášíme 

řadu inovací.

A vy můžete být obklopeni stále 

nenápadnější a stále dokonalejší 

krásou.



O B S A H

6–9
Ovládací 

tlačítka THIN

Čisté linie a precizní zpracování. 

Téměř neviditelná tlačítka THIN doslova 

splynou s obkladem vaší koupelny.

10–15

20–33

Ovládací 

tlačítka FLAT

Elegantní a krásná, tak můžeme charakterizovat 

tlačítka FLAT. Byla navržena pro 

nejnáročnější zákazníky.

Předstěnové 

instalační systémy ALCA

Předstěnové instalační systémy 

ALCA jsou vyrobeny za pomoci 

nejmodernějších technologií a ze 

špičkových materiálů. Díky tomu 

prošly testem na dlouhodobou 

životnost a dokonalou funkčnost.



24–27

28–31

Úspora vody a svěží vzduch

Úsporné a diskrétní. Předstěnové instalační 

systémy ALCA myslí na vás. Zatímco vypouštěcí 

ventil ECOLOGY zaručí snížení spotřeby vody, 

výkonný ventilátor zase váš osobní komfort.

SPOLEČNĚ 

VYTVÁŘÍME MÍSTO, 

KDE OPĚT 

NAČERPÁTE SÍLU

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.

Ovládací tlačítka THIN ..............................6–9

Ovládací tlačítka FLAT ......................... 10–15

NIGHT LIGHT ................................................ 12–13

FLAT ALUNOX ......................................................14

Ovládací tlačítka ALCA .........................17–18

Předstěnové instalační 

systémy ALCA ...........................................20–33

ECOLOGY ......................................................24–25

S odvětráváním ..........................................26–27

S ovládáním shora nebo zepředu ........28–29

Wood .............................................................30–31

Medic Assistant ..........................................32–33

Přehled předstěnových instalačních 

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

Montážní rámy zařizovacích 

předmětů ALCA .............................................. 36

Pro umyvadla a baterie .................................. 36

Pro bidety, pisoáry a ostatní ......................... 36

Senzorový program ..................................... 37

Specifi kace předstěnových 

instalačních systémů ALCA ................38–39

Společnost Alcaplast ............................40–41

Řešení, která se přizpůsobí

Málo místa? Koupelna v podkroví? Žádný 

problém. Máme řešení do všech typů prostor 

pro zděné domy i dřevostavby.
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Ovládací tlačítka

AM1101/1200

+ tlačítko M576
Předstěnový instalační 

systém Slim pro suchou instalaci 

s plastovým tlačítkem

OV L ÁDACÍ  T L AČÍ T K A T H I N



5 mm

7

NOVINKA

H = 84 mm

SLIM

modul

HRANICE 

MEZI KRÁSOU 

A ELEGANCÍ 

JE TENKÁ

Pouhých 5 mm

Tlačítka s označením THIN díky 

svému plochému profi lu vystupují 

pouhých pět milimetrů nad obklad. 

Zaručují tak dokonalé a diskrétní 

splynutí se zbytkem vaší toalety či 

koupelny. V kombinaci s WC moduly 

SLIM tak neubere z prostoru toalety 

ani centimetr navíc. 

6 barevných variant

Tlačítka řady THIN jsou k dispozici 

v šesti barevných variantách lesku 

nebo matu od tradiční bílé přes 

oblíbený chrom, extravagantní zlatou 

až po černou v hranatém i kulatém 

designu. Jistě si vás získají čisté linie 

a precizní zpracování v kombinaci 

s téměř neslyšným chodem.

M775

Bílá/zlatá

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

M572

Chrom-mat

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

M576

 Bílá-mat

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

Vytříbený styl

Ovládací tlačítko je jediný vizuální 

prvek důmyslného instalačního 

systému, který běžně na toaletě 

vidíte. Zaslouží si proto vaši 

pozornost. Klademe důraz na 

nadčasový design určující vzhled 

toalety. Perfektní fungování a snadná 

montáž jsou samozřejmostí. 

Kompletní nabídku ovládacích 

tlačítek najdete na stranách 17–18.

Kompatibilní se všemi 

WC moduly ALCA

Ovládací tlačítka lze libovolně 

kombinovat se všemi WC moduly 

ALCA díky 100% kompatibilitě.



M576

Bílá-mat

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

M676

Bílá-mat

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

M776

 Bílá-mat/chrom-lesk

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm

8

NOVINKA

Ovládací tlačítka

OV L ÁDACÍ  T L AČÍ T K A T H I N

J E M N Á 

J A K O 

S A T É N

AM101/1000

+ tlačítko M676
Předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci s tlačítkem bílá-mat
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5 mm

BÍLÁMAT 

NEVYČNÍVÁ, ZDOBÍ

Příjemná na pohled

i na dotek

Při tvorbě nových bílých tlačítek jsme 

se nechali inspirovat saténovými 

látkami, jejich jemností. A vznikl 

skutečně produkt velmi příjemný 

na pohled i na dotek. Nová tlačítka 

THIN byla navržena a zkonstruována 

s důrazem na dokonalou volbu 

materiálu, perfektní řemeslné 

provedení a ideální paletu barev. 

Kompatibilní se všemi 

WC moduly ALCA

Ovládací tlačítka lze libovolně 

kombinovat se všemi WC moduly 

ALCA díky 100% kompatibilitě.

Anti-fi ngerprint

Povrch tlačítek 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.
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OV L ÁDACÍ  T L AČÍ T K A FL AT
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AM100/1000 + tlačítko FUN-BRASS 
Předstěnový instalační systém pro zazdívání 

s tlačítkem FUN-BRASS
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NOVINKA

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. 

NADČASOVÝ 

VZHLED, PRÉMIOVÉ 

MATERIÁLY 

A BEZCHYBNÝ 

CHOD, TO JE ŘADA 

TLAČÍTEK FLAT

STING

Alunox-mat/lesk

Vnější rozměry: 247 × 165 × 26 mm

5 mm

5 mm
Nové mosazné tlačítko 

FUN-BRASS

Kovové tlačítko FUN-BRASS 

s povrchovou úpravou v provedení 

mosaz má tloušťku pouhých 5 mm, 

a tak minimálně vystupuje nad 

obklad. Elegantní design a zajímavé 

barevné provedení lze efektně 

zasadit do celkového konceptu 

moderní toalety. I toto tlačítko má 

speciální ochranu proti otiskům prstů 

Anti-fi ngerprint.

FUNBRASS

Mosaz

Vnější rozměry: 247 × 165 × 5 mm
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Ovládací tlačítka

OV L ÁDACÍ  T L AČÍ T K A FL AT
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7 mm

NIGHT LIGHT3

NIGHT LIGHT3SLIM

Sklo-černá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT2

NIGHT LIGHT2SLIM

Sklo-černá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT1

NIGHT LIGHT1SLIM

Sklo-černá

Vnější rozměry: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT, inovativní 

bezdotykové tlačítko 

Funguje bez přímého kontaktu pro 

ještě větší komfort. 

Za propojení designu a funkčnosti 

získalo prestižní ocenění iF Design 

Award 2018.

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.

INOVATIVNÍ 

BEZDOTYKOVÁ 

TLAČÍTKA 

NIGHT LIGHT 

Dokonalá fl exibilita

Podsvícená tlačítka Night Light vynikají 

v množství nastavitelných parametrů. 

Zvolte si barvu podle své aktuální nálady 

a nastavte další funkce ovládacího tlačítka 

tak, jak vám to vyhovuje.
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Ovládací tlačítka

OV L ÁDACÍ  T L AČÍ T K A FL AT

STRIPE

Alunox-mat/lesk

TURN

Alunox-mat/lesk

STING

Alunox-mat/lesk

AIR

Alunox-mat

FUN

Alunox-mat

Vnější rozměry: 

247 × 165 × 5 mm
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FUNWHITE

Nerez-bílá lesk

FUNINOX

Nerez

Tlačítko FLAT ALUNOX 

s podsvícením

Představujeme tlačítko AIR LIGHT, 

které v kombinaci s podsvícením 

přináší příjemné tlumené osvětlení, 

jež zvýrazní funkční a designové 

řešení vaší koupelny.

Dostupné v barvách: modré, 

červené, zelené, bílé a rainbow

FUNANTIC

Bronz-antic

FUN

Hliník

 N 

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.

5 mm

FLAT FUN 

PRO KAŽDÝ 

INTERIÉR

FUNBRASS

Mosaz
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Ovládací tlačítka

 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 

 M378   Černá 

 M75   Zlatá 

 M275   Zlatá 

 M375   Zlatá 

   ZÁKLADNÍ 

 M671   Chrom-lesk 

 M571   Chrom-lesk 

 M771   Chrom-lesk/chrom-mat 

 M672   Chrom-mat 

 M572   Chrom-mat 

 M772   Chrom-mat/chrom-lesk 

 M578   Černá-mat 

 M678   Černá-mat 

 M778   Černá-mat/chrom-lesk 

 M575   Zlatá 

 M675   Zlatá 

 M775   Bílá/zlatá 

   THIN   TLOUŠŤKA 5 MM 

 M770   Bílá/chrom-lesk 

 M670   Bílá 

 M570   Bílá 

 M676   Bílá-mat 

 M576   Bílá-mat 

 M776   Bílá-mat/chrom-

lesk 
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 TURN-INOX   Nerez-polomat/

lesk 

 STING-INOX   Nerez-polomat/

lesk 

 FUN-INOX   Nerez-polomat  STRIPE-INOX   Nerez-

polomat/lesk 

 AIR-INOX   Nerez-polomat 

 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 

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

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

lesk 

 STRIPE-BLACK   Nerez-černá 

lesk 

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

 NIGHT LIGHT-1 

 Sklo-černá 

 NIGHT LIGHT-1-SLIM 

 Sklo-černá 

 NIGHT LIGHT-2 

 Sklo-černá 

 NIGHT LIGHT-2-SLIM 

 Sklo-černá 

 NIGHT LIGHT-3 

 Sklo-černá 

 NIGHT LIGHT-3-SLIM   

Sklo-černá 

 AIR LIGHT   Alunox-mat 

FLAT COLOUR  BARVA VYSOKÝ LESK  FLAT GLASS  SKLO 

AIR LIGHT  HLINÍK S PODSVÍCENÍM FLAT

 FUN-ANTIC   Bronz-antic 

FLAT ALUNOX  HLINÍK  / FLAT INOX  NEREZ 

 BEZDOTYKOVÁ   SKLO 

 N  FUN-BRASS   Mosaz 
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V Y B E R T E  S I 

P O S L E D N Í 

D Í L E K 

D O K O N A L É 

M O Z A I K Y

AM100/850 + tlačítko M672
Předstěnový instalační systém 

pro zazdívání s plastovým tlačítkem
LET ZÁRUKA

15
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Předstěnové instalační systémy

AM1115/1000 + tlačítko M1728-2
Předstěnový instalační systém pro zazdívání 

s tlačítkem černá/chrom-mat

PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY

LET ZÁRUKA

15
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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 s ovládáním 

shora nebo zepředu 

Flexibilní řešení, které vám umožní 

umístit ovládací tlačítko na nádržku 

do horizontální polohy. Využívá 

se zejména v podkroví nebo při 

umístění toalety pod okenní parapet.

DŮVĚŘUJEME 

SVÝM VÝROBKŮM 

NATOLIK, ŽE 

POSKYTUJEME 

PRODLOUŽENOU 

ZÁRUKU 15 LET

Systémy WOOD 

pro dřevostavby

Speciální řešení pro dřevostavby 

nebo mobilní obytné buňky vyniká 

zvýšenou ochranou proti úniku vody 

do dřevěné konstrukce domu. Nové 

konstrukční řešení navíc umožňuje 

vyklopení nádržky dopředu. Pomocí 

otvorů v rámu lze pak snadno 

upevnit instalační systém do dřevěné 

konstrukce.

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 nebo toaletu.

Systémy základní

Díky dlouholetým zkušenostem na 

trhu předstěnových instalačních 

systémů si naše moduly umí poradit 

s každým prostorem.

Systémy ECOLOGY

Voda se stává každým rokem 

vzácnější komoditou a brzy se stane 

jednou z nejcennějších položek na 

světě. Společnost Alcaplast nabízí 

úsporné systémy řady ECOLOGY, 

které dokáží ušetřit 33 % vody při 

každém spláchnutí. Šetří tak nejenom 

naši planetu, ale i vaši peněženku. 

Jsou označeny písmenem „E“ v názvu 

modelu.

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.

Jednoduše kompatibilní

Všechna naše ovládací tlačítka 

se dají libovolně kombinovat se 

všemi WC moduly ALCA. Jejich 

instalace je velmi snadná a rychlá. 

Bezproblémová je i výměna starších 

tlačítek u již zabudovaných systémů.

H = 84 mm

SLIM

STANDARD

H = 125 mm
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0–93 mm

Předstěnové instalační systémy

S N A D N Á 

I N S T A L A C E

PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY

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 konečnou 

fi xaci. Tím odpadá nutnost asistence 

druhého člověka při instalaci, 

zároveň se zvyšuje i její přesnost.

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.

Hadička přívodu vody 

s o-kroužkem

Bajonetový mechanizmus umožňuje 

instalaci hadičky a napouštěcího 

ventilu bez pomoci nářadí. Vše stačí 

dotáhnout pouze rukou.

LET ZÁRUKA

15
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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 

instalace. Tento rámeček lze rovněž 

použít samostatně při instalaci 

systému do sádrokartonu.

Šablona pro nastavení 

tlačítka

Nová šablona, která je součástí 

balení ovládacích tlačítek, výrazně 

usnadní přesné nastavení šroubů 

splachovacího mechanizmu 

ovládacího tlačítka.

JEDNODUCHÁ 

ÚDRŽBA BEZ 

POUŽITÍ NÁŘADÍ

Servis přes otvor 

ovládacího tlačítka

Běžnou údržbu i přenastavení 

objemu vody malého a velkého 

spláchnutí pohodlně vyřešíte přes 

rukáv ovládacího tlačítka. S garancí 

dostupnosti náhradních dílů 25 let se 

tak nemusíte ničeho obávat.

Instalační a servisní videa

Zadejte ve vašem webovém 

prohlížeči adresu

www.alcaplast.cz/instalace 

nebo naskenujte QR kód 

pomocí aplikace 

v chytrém telefonu.
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AM101/1120E + TURN
Předstěnový instalační systém ECOLOGY 

pro suchou instalaci (do sádrokartonu) 

s hliníkovým tlačítkem

Předstěnové instalační systémy

PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY ECO LO GY

Ú S P O R A 

V O D Y

LET ZÁRUKA

15

Varianty 

předstěnových 

instalačních systémů 

ECOLOGY

AM100/1000E Alcamodul

AM115/1000E Renovmodul

AM101/1120E Sádromodul

AM102/1120E Jádromodul 

viz str. 34
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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. 

2 l

4 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.

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.

NASTAVENÍ 

MALÉHO 

SPLÁCHNUTÍ 

24 L

NASTAVENÍ 

VELKÉHO 

SPLÁCHNUTÍ 

3,56 L

Systémy ECOLOGY

Předstěnové instalační systémy 

ECOLOGY obsahují vypouštěcí 

ventily, které umožňují splachování 

menším objemem vody než 

standardní systémy. Dvoumnožstevní 

technologie pro splachování 2/4 l 

splňuje nejmodernější ekologické 

a ekonomické nároky, současně 

ušetří 33 % vody při každém 

spláchnutí.

Vypouštěcí ventil 

A06E

UŠETŘÍ 33 % VODY 

PŘI KAŽDÉM 

SPLÁCHNUTÍ
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PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY 

S O DV Ě T R ÁVÁN Í M

AM101/1120V

+ tlačítko FUN + P128
Předstěnový instalační systém 

s odvětráváním pro suchou instalaci 

s tlačítkem alunox-mat a ventilátorem

Předstěnové instalační systémy

LET ZÁRUKA

15

Varianty 

předstěnových 

instalačních systémů 

s odvětráváním

AM115/1000V Renovmodul

AM101/1120V Sádromodul

AM102/1120V Jádromodul 

viz str. 34
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Systémy 

s odvětráváním

Naše řada předstěnových 

instalačních systémů s odvětráváním 

vám pomocí výkonného potrubního 

ventilátoru zajistí odsávání zápachu 

přímo z WC mísy a odvede ho 

okamžitě pryč z místnosti.

ÚČINNÉ A TICHÉ 

ODVĚTRÁVÁNÍ 

S OKAMŽITOU 

ELIMINACÍ 

NEŽÁDOUCÍHO 

ZÁPACHU

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.

Pro všechny typy 

WC modulů

Variantu s odvětráváním nabízíme 

pro všechny typy předstěnových 

instalačních systémů. 

Sádromodul AM101/1200V, 

Jádromodul AM102/1200V 

jsou určeny pro suchou instalaci 

do sádrokartonu. 

Renovmodul AM115/1000V 

je navržen pro zazdívání 

při rekonstrukcích. 

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. Tyto moduly zajistí 

kvalitní odvětrání prostoru koupelny, 

a tím snížení vlhkosti a zápachu při 

použití toalety.
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15

PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY 

S  OV L ÁDÁN Í M S H O R A N E BO ZE PŘ E D U

AM118/850

+ tlačítko FUN-WHITE
Předstěnový instalační 

systém s ovládáním 

shora nebo zepředu 

s tlačítkem nerez-bílá lesk

Varianty 

předstěnových 

instalačních systémů 

s ovládáním shora

AM119/1000 Renovmodul

AM119/850 Renovmodul

AM118/1000 Sádromodul

AM118/850 Sádromodul

viz str. 35
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H = 170 mm

UNIVERZÁLNÍ 

SYSTÉM DO 

NEOBVYKLÝCH 

PROSTOR

Systémy s ovládáním shora 

nebo zepředu

Potřebujete umístit WC 

do podkroví se zkosenou střechou 

nebo vám překáží okenní 

parapet? Máme řešení v podobě 

předstěnového instalačního systému 

s ovládáním shora nebo zepředu. 

Tlačítko je jednoduše umístěné 

v horizontální poloze.

100% kompatibilita 

tlačítek

Moduly s ovládáním shora nebo 

zepředu jsou plně kompatibilní se 

všemi ovládacími tlačítky ALCA. 

Splachování je duální, lze tedy 

nastavit individuální množství vody 

pro malé i velké spláchnutí dle vašich 

potřeb. Maximální úsporu vody 

dosáhnete s variantou ECOLOGY 

s objemem 2/4 litry.

U tlačítek umístěných v horizontální 

poloze ještě více oceníte tenký profi l 

modelů FLAT nebo THIN.

Prostorově 

úsporné řešení

Díky bočnímu napojení vody 

a novému tvaru nádržky se našim 

konstruktérům podařilo dosáhnout 

minimální zástavbové hloubky 

170 mm pro předstěnové instalační 

systémy s ovládáním shora nebo 

zepředu. Bez nutnosti dodatečných 

stavebních úprav pro napojení na 

vodovodní řad.

Možnost volby

Ovládání shora elegantně řeší 

problém u modulů s nízkou stavební 

výškou, kde může otevřené víko WC 

sedátka překrývat ovládací tlačítko.

Modely AM118 a AM119 jsou 

dostupné ve dvou stavebních 

výškách 850 nebo 1000 mm. 

Nabízíme variantu pro zazdění AM119 

i pro suchou instalaci 

do sádrokartonu AM118. 
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Předstěnové instalační systémy

NOVINKALET ZÁRUKA

15

PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY 

PR O M O N TÁ Ž D O D Ř E VOS TAV E B

S O U Z N Ě N Í

S  P Ř Í R O D O U

AM101/1120W + M570
Předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci (do sádrokartonu) 

s bílým tlačítkem

Varianty 

předstěnových 

instalačních systémů 

pro dřevostavby

AM112W Basicmodul

AM101/1120W Sádromodul

AM101/850W Sádromodul

viz str. 35
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Bezpečné napojení vody

Napojení rohového ventilu uvnitř 

nádržky garantuje zvýšenou ochranu 

proti případnému úniku vody do 

dřevěné konstrukce domu.

VYVINUTO 

SPECIÁLNĚ 

PRO DŘEVOSTAVBY

Pohodlná montáž 

do dřevěné konstrukce

Nové konstrukční řešení umožňuje 

vyklopení nádržky dopředu. 

Pomocí otvorů v rámu lze snadno 

upevnit instalační systém k dřevěné 

konstrukci.
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Předstěnové instalační systémy

LET ZÁRUKA

15

PŘ E DS T Ě N OV Ý I N S TAL AČN Í  SYS T É M V ÝŠ KOV Ě 

S TAV I T E LNÝ   PR O OSO BY S E S N ÍŽ E N O U HY B N OS T Í

B E Z 

B A R I É R

AM101/1500L Medic Assistant

+ WC Alca MEDIC
Předstěnový instalační systém pro suchou 

instalaci, výškově stavitelný a závěsné WC 

pro osoby se sníženou hybností

Varianty 

předstěnových 

instalačních systémů 

pro osoby se sníženou 

hybností

AM116/1300H Solomodul

AM101/1300H Sádromodul

AM101/1500L Medic Assistant

viz str. 35
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473–773 mm

300 mm

Bezpečné řešení 

pro budoucnost

Život přináší různá období, v nichž 

jsme odkázáni na pomoc druhých, ať 

už po úrazu, operaci či ve stáří. Medic 

Assistant umožňuje plynulé výškové 

nastavení WC mísy v rozsahu až 

30 cm pro maximální samostatnost 

a pohodlí na toaletě. Komfortní 

duální splachování s úsporou vody 

je integrované přímo v madle, jehož 

součástí je i bezpečnostní alarm pro 

okamžité přivolání pomoci.

SPECIÁLNÍ 

BEZBARIÉROVÉ 

ŘEŠENÍ ZVYŠUJE 

KVALITU ŽIVOTA

Komplexní nabídka 

bezbariérového 

programu

Bezbariérový program zahrnuje 

i řadu dalších výrobků (předstěnové 

instalační systémy pro osoby se 

sníženou hybností, montážní rámy 

na madla, bezbariérové sprchové 

odtokové systémy do zdi a další).

Více na 

www.alcaplast.cz/

bezbarierovy-program
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AM101/1120 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu)

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 = 125–230 mm

H = 125 mm

AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém 
pro zazdívání

H = 125 mm

AM100/1000 Alcamodul

Předstěnový instalační systém 
pro zazdívání

H = 125 mm

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 

AM112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání

H = 125 mm

PŘ E DS T Ě N OV É I N S TAL AČN Í  SYS T É MY ALC A

AM115/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém 
pro zazdívání

H = 125 mm

ECOLOGY

H = 125–230 mm

H = 125–230 mm

H = 125–195 mm

H = 125–195 mm

S odvětráváním

H = 125 mm

H = instalační hloubka

P128

Ventilátor pro předstěnové instalační 
systémy s odvětráváním

H = 125 mm

AM101/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu)

AM101/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu)

Záruka 15 let
Kompatibilní se 
všemi tlačítky ALCA

Systém je možné upravit, aby 
splachoval od 2 až do 9 litrů 
vody

Jednoduchá a rychlá 
montáž

Nosnost 400 kg

Vlastnosti předstěnových instalačních systémů ALCA

H = 125–195 mm

H = 125–195 mm

H = 125–195 mm

H = 125–230 mm

H = 125–230 mm

Základní
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WOOD WOODWOOD

AM1101/1200 
Sádromodul Slim

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu)

SLIM

H = 84 mm

AM116/1120 Solomodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do prostoru)

H = 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

H = 125–200 mm

S ovládáním shora

Pro osoby se sníženou hybností

H = 200 mm

Navštivte nás na webu

H = 170–200 mm

AM1115/1000 
Renovmodul Slim

Předstěnový instalační systém 
pro zazdívání

SLIM

H = 86 mm

AM1112 Basicmodul Slim

WC nádrž pro zazdívání

SLIM

H = 84 mm

H = 170 mm

300 mm

H = 170 mm

H = 170–200 mm

H = 125 mm H = 125–230 mm

H = 125–230 mm

SLIM

H = instalační hloubka

AM119/1000 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro 
zazdívání s ovládáním shora nebo 

zepředu

AM118/1000 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu) 
s ovládáním shora nebo zepředu

AM101/1500L 
Medic Assistant

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci, výškově stavitelný – 

pro osoby se sníženou hybností

AM119/850 Renovmodul

Předstěnový instalační systém pro 
zazdívání s ovládáním shora nebo 

zepředu

AM118/850 Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu) 
s ovládáním shora nebo zepředu

Možnost montáže 
opěrných madel

Zpevněná 
konstrukce

Bezbariérová řešení
Jednoduchá dosažitelnost 
splachování

Vlastnosti programu pro starší a imobilní

Pro dřevostavby

Volně stojící

AM101/850W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu)

AM112W Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání

AM101/1120W Sádromodul

Předstěnový instalační systém pro 
suchou instalaci (do sádrokartonu)
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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

A104/1120

Montážní rám 
pro umyvadlo

A117B

Montážní rám 
do sádrokartonové 

konstrukce pro baterii

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

M O N TÁ Ž N Í  R Á MY

Pro umyvadla a baterie

Pro bidety, pisoáry a ostatní

A117PB

Montážní rám 
do sádrokartonové 

konstrukce pro 
podomítkovou baterii

A104PB/1120 

Montážní rám pro 
podomítkovou baterii

A104AVS/1120

Montážní rám 
pro umyvadlo a baterii 
s vestavěným sifonem

A104B/1120

Montážní rám 
pro baterii

Vlastnosti montážních rámů

Záruka 15 let
Variabilita montážních 
příček rámů

Jednoduchá a rychlá 
montáž

Nosnost až 400 kg
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M371S 
M371SSLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro 
předstěnové instalační systémy, 

chrom-lesk (napájení ze sítě)

M370S 
M370SSLIM

Ovládací tlačítko se senzorem pro 
předstěnové instalační systémy, bílé 

(napájení ze sítě)

M279S Antivandal

M279SSLIM 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)

Automatické splachovače WC

ASP3B

Automatický splachovač WC chrom, 

6 V (napájení z baterie)

S E NZO R OV Ý PR O G R A M

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)

Oddálená splachování

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 je 
k dispozici na 
www.alcaplast.cz

Jednoduché 
nastavení, 
možnost napojení 
přes mini USB 
k počítači, případně 
k inteligentnímu 
řízení systémů budov

Možnost nastavení 
hygienického 
oplachu

Magnetický spínač 
pro servisní odstávku 
a úklid

Napájení ze sítě 
nebo přes baterii

Výběr designů – 
provedení chrom 
nebo kov

Výhody senzorového programu
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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

Duální splachování

Ekologické 

splachování

Regulace průtoku

vody

Nádržka z 1 kusu

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

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).

Regulátor rychlosti průtoku vody lze objednat samostatně (P115).

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.

Nová šablona, která je součástí balení ovládacích tlačítek, výrazně usnadní 

přesné nastavení šroubů splachovacího mechanizmu ovládacího tlačítka.

Šablona pro 

nastavení tlačítka
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Brzda kotvicích 

nohou

Náhradní díly

Bezpečné 

a jednoduché 

napojení na vodu

Nadstandardní 

příslušenství

Vše jedním 

klíčem

Jednoduché 

nastavení

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 její přesnost.

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.
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ALCA – prémiová značka

Prémiová značka ALCA představuje řadu designově 

propracovaných výrobků s vysokou užitnou 

hodnotou. Alcaplast je tvůrcem nových trendů 

v sanitární technice. Spolupráce s předními českými 

designéry při tvorbě nových výrobkových řad 

přinesla prestižní ocenění.

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.

Špička v Evropě

Před deseti lety začal Alcaplast s produkcí prvních 

nerezových podlahových žlabů. Díky prvotřídnímu 

zpracování, kvalitě materiálu a průtočnosti více 

než 60 litrů za minutu je v současnosti lídrem na 

trhu v celé Evropě. Zákazníci oceňují propracované 

detaily, dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.

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. 

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.

Navštivte nás na webu

Českých 100 Nejlepších

Již třetí rok za sebou Alcaplast obhájil svoji pozici 

mezi stovkou nejúspěšnějších českých fi rem. 

V roce 2019 obsadil vynikající 36. místo. 



41

Alcaplast International

Pobočky:

 Slovensko  Maďarsko  Polsko  Rumunsko 

 Rusko  Ukrajina  Bělorusko  Gruzie

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. 

Cena Podnikatel roku

Více než sto podnikatelů se utkalo o prvenství 

v soutěži EY Podnikatel roku České republiky. 

Obstát v tak početné konkurenci není jen tak. Přesto 

zakladatelé značky Alcaplast slavili vítězství. 

„Cítíme hrdost, pokoru a moc si ocenění vážíme. Ocitli 

jsme se ve skvělé společnosti úžasných a inspirativních 

lidí. Je dobře, že existuje soutěž, která má ve všech 

zemích stejná kritéria, stará se o zviditelnění 

našich příběhů a motivuje budoucí podnikatele 

a podnikatelky.“

Radka Prokopová a František Fabičovic 

manželé a zakladatelé společnosti Alcaplast

TRADIČNĚ KVALITNĚ. 

S ELEGANCÍ 

A INOVATIVNĚ. 

TAK PŘISTUPUJEME 

K NAŠÍ PRÁCI



Tým specialistů fi rmy Alcaplast je vždy 

připraven pomoci při projektování, instalaci 

i stanovování projektových cen výrobků.

Český výrobek
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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

P Ř E D S T Ě N O V É 

I N S T A L A Č N Í 

S Y S T É M Y

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 
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NV 176/2008, ČSN EN14055 
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