
Zuhanyfolyókák

Engedjük el a mai nap 
terheit, hogy ragyogó 
legyen a holnap
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Cégünket a folyamatos újításra, és az innováció 
iránti szenvedélyünkre építettük. Szeretnénk kiváló 
minőségű termékeket kínálni vásárlóinknak, melyek 
megkönnyítik a mindennapi életüket –  
ez az ALCAPLAST társaság mozgatórugója.

— František Fabičovic, alapító és tulajdonos
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RÁCSOK AZ ALCA 
ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ
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Ott is látjuk az 
innováció 
lehetőségét, 
ahol mások 
elszalasztják

TEGYÜK EGYSZERŰBBÉ 
UTUNKAT
Az Ön kényelméért minden 
termékhez QR kódot készítettünk. 
Az alkalmazás letöltése és a QR-
kód telefonos, vagy táblagépes 
leolvasása után gyorsan eljut 
honlapunkon a kívánt részhez. Itt 
részletes leírást talál a kiválasztott 
termékről. Többé nincs bonyolult 
információ keresés. Gyorsan és 
egyszerűen hozzájut ahhoz, amire 
szüksége van. 

Tartalom
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MAGAS  
VÍZÁRAMLÁSI  

SEBESSÉG  
(68 l/perc)

TÖKÉLETESEN 
TISZTÍTHATÓ  

SZIFON

ALACSONY  
SZERELÉSI  

MAGASSÁG  
(55 MM)

A mi folyókáink képesek akár 68 l/perces vízáramlási 
sebességre
Nyugodt szívvel választhat nagy méretű zuhanyfejet. A speciális kétkamrás 
szifonnak köszönhetően, az ALCA folyókák képesek akár a 68 l/perces 
vízáramlási sebbésségre. Ez garancia arra, hogy fürdőszobáját nem nem 
árasztja el a víz. Sok konkurens folyóka csupán egyszerű zuhanytálca szifont 
tartalmaz minimális tisztítási lehetőséggel. Ezeknek a szifonoknak a maximális 
vízáramlási sebessége 30 l/perc, azaz fele, mint az ALCA folyókáké.

25
ÉVES GARANCIA

A szépség, amelyre 
mindig számíthat, az 
átgondolt részletekben 
rejlik



RÁCSOK AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ 

Hosszbordás rács 
Ez az egyedülálló rács masszív 
nemesacélból tevődik egyetlen egésszé. 
A többi rácstól eltérve domináns és 
megkülönböztető dizájn elem minden 
fürdőszobában. 

Burkolható rácsok
Lényégében egy speciális rozsdamentes 
vályú. A vályú alján egy érdes felületű 
szalag található a hidegburkolat, vagy 
a vízálló fa könnyebb berakásához. Ez 
a rács része lesz a padló burkolatának, 
így szinte beleolvad a fürdőszobába.

Tömör rácsok
A rács alapja egy U-profil rozsdamentes 
acélból. A profilra masszív rozsdamentes 
acéllap, edzett üveg, sárgaréz, vagy 
műkőlap kerül. Felületi változatosságának 
köszönhetően, az ALCA tömör rács dísze 
lesz az Ön fürdőszobájának. 

Perforált rácsok 
Az ALCA perforált rácsok geometriai 
formák játékos variációin alapulnak. Így 
Ön könnyen kiválaszthatja az ízlésének 
megfelelőt. Kaphatóak magasfényű, vagy 
szálcsiszolt matt kivitelben. Az alapkivitel 
rozsdamentes acélból készül, de képesek 
vagyunk kielégíteni a magasabb minőség 
iránti egyedi igényeket.

8 9

Látogasson el honlapunkra 

Zuhanyfolyóka tömör 
rácshoz

A minimalizmus szerelmeseinek  
ajánljuk a tömör rácsokhoz való 
folyókánkat. A víz kizárólag a rács 
és a burkolat széle között folyik el. 
Azonban, ennek a dizájn megoldásnak 
nincs semmilyen hatása a folyóka 
funkcionalitására. 

10

ÚJDONSÁG

25
ÉVES GARANCIA

A sokféleségben 
a szabadság
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RÁCSOK ALCA ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ

Látogasson el honlapunkra 

LIFE / Rozsdamentes-matt GRACE / Rozsdamentes-mattTIME / Rozsdamentes-matt VIEW / Rozsdamentes-matt TRITON / Rozsdamentes-matt

LINE / Rozsdamentes-fényes/matt

LINE / Rozsdamentes-fényes/matt

PURE / Rozsdamentes-fényes/matt

PURE / Rozsdamentes-fényes/matt

CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt

CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt

HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt

HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt

BUBLE / Rozsdamentes fényes/matt

BUBLE / Rozsdamentes-fényes/matt

DREAM / Rozsdamentes-fényes/matt

DREAM / Rozsdamentes-fényes / matt

EDEN / Fedlap rozsdamentes-fényes SHADE / Fedlap rozsdamentes-matt TWIN / Burkolható fedlap

GL1204 / Fekete-üveg

MI1200 / Műkő-fehér

MI1205 / Műkő-fekete

MI1206 / Műkő-homok

MI1207 / Műkő-gránit

GL1200 / Fehér-üveg 

GL1202 / Zöld-üveg

POSH / Rozsdamentes-matt

DESIGN-ANTIC / Sárgaréz

DESIGN / Rozsdamentes-fényes/matt

FLOOR APZ6 típusú folyókához /
A burkolat behelyezéséhez való rács

TILE az APZ12 típusú folyókákhoz / 
Rács minta behelyezett burkolattal 

INSERT APZ13 típusú folyókákhoz / 
Rács minta behelyezett vízálló fával

APZ8 Simple
Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma

APZ9 Simple
Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma

APZ10 Simple 
Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma

SOLID APZ12 típusú folyókához / 
Rozsdamentes-matt

A rács vályújában egy érdesített felületű szalag 
található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz. 

A rács vályújában egy érdesített felületű szalag 
található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz. 

A rács vályújában egy érdesített felületű szalag 
található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz. 

CODE / Rozsdamentes-fényes/matt ROUTE / Rozsdamentes-fényes/matt

SMILE / Rozsdamentes-fényes/matt

ZIP / Rozsdamentes-fényes/matt

12

SPACE APZ13 típusú folyókához / 
Rozsdamentes-fényes/matt
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STREAM APZ13 típusú folyókához / 
Rozsdamentes-matt 

GAP APZ6 és APZ16 típusú folyókához / 
Rozsdamentes-matt
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RÁCSOK MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ 
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Mint egy gyönyörű 
ékszer, amely ellenáll 

az idő folyásának
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APZ1 zuhanyfolyóka perforált 
rácsokhoz

Tervezőink több különböző formájú 
ALCA zuhanyfolyókát terveztek, 
hogy tökéletesen illeszkedjenek 
különböző stílusú fürdőszobákban, 
ezzel is támogatva a tulajdonosok 
egyéniségének kifejezését. Széles körű 
rács kínálatunk mellett mindig szem előtt 
tartjuk a tervezési tisztaságot és a kiváló 
minőséget. 

15

EGYENES VONALÚ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK

Látogasson el honlapunkra 

A tökéletesen tisztítható szifonnal 
szerelt zuhanyfolyókák
Ott, ahol alapból egy bűzzár van, az 
ALCA rozsdamentes folyóka kétkamrás 
lefolyó rendszert alkalmaz, kivehető 
lefolyó elemekkel. Ezzel kettős bűzzár 
keletkezik a szifonban, amely egyszerűen 
és tökéletesen tisztítható mindkét lefolyó 
kamrán át, egészen a szennycsatornáig. 
A kettős bűzzárnak köszönhetően 
megdupláztuk a karbantartás közötti időt. 

Külön kérésre kombinált bűzzárós szifon 
is rendelhető. 

Alacsony építési magasságú 
zuhanyfolyókák
A rozsdamentes ALCA folyókák 
a legmagasabb igényű beépítéshez 
vannak kialakítva. Az ALCA padlófolyókák 
minimális szerelési magassága: 55 mm-től 
85 mm-ig. Az 55 mm-es magasság alkalmas 
olyan átépítéseknél, ahol szűkebb a padló 
betonréteg profilja. A 85 mm-es magasság 
alkalmas új épületekhez, ahol a folyóka már 
be van tervezve a fürdőszobába. 

Állítható függőleges gallér
Az APZ4, APZ104 Low, APZ1104 és az 
APZ1104 Low típusú folyókák közvetlenül 
a falhoz szerelhetőek. A függőleges 
szigetelő gallér állítható bármilyen 
falburkolat vastagsága szerint 6–12 mm 
terjedelemben. Ezért a burkolat vastagság 
különbségeket nem a ragasztó réteggel 
kell kompenzálni. Eltérően a többi 
egyenes vonalú folyókától, a FLEXIBLE 
típusok nem csak a padlóhoz vannak 
rögzítve, hanem a függőleges galléron 
keresztül a zuhanysarok falához is. Ezt 
követően a gallért beborítja a vízszigetelés 
és a falburkolat. A folyóka így jobban 
elszigeteli a területet a nedvességtől, 
ezáltal a fürdőszoba falhoz való lejtése is 
könnyebben kivitelezhető. 

15 mm

10 mm

APZ1: 85 mm

APZ101: 55 mm

Ø40

Ø50

60 l/perc

35 l/perc

68
LITER VÍZ/PERC

Legközkedveltebb 
zuhanyfolyóka
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ALCA zuhanyfolyókák méretre 
Az alak típusú ALCA rozsdamentes zuhanyfolyókákat lehet a vásárló 
kívánságára atipikus méretekre gyártani (hosszúság, alak, szifon 
elhelyezése és egyéb). Nagyobb méretű, vagy más speciális megoldást 
kívánó terület vízelvezetése kidolgozható és igényelhető az értékesítési 
képviselőinkkel együttműködve. Ezek a személyre szabott megoldások 
mindig megfelelnek az összes ALCA padlófolyóka paraméterének és 
előnyének.

Az egyedi 
életstílus egyedi 
hozzáállást is 
jelent. Épp ezért 
kínálunk atipikus 
megoldásokat, 
amelyek minden 
kívánságát 
teljesítik. 
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EGYENES VONALÚ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK
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Látogasson el honlapunkra 

Új zuhanyfolyóka APZ13 

Az APZ13 rozsdamentes folyóka 
moduláris tervezésű termék. Ez azt 
jelenti, hogy három hosszúságú folyóka 
áll rendelkezésre, amelyekhez három 
kompatibilis szifonból választhat. Ez után 
a rendszert egyedileg kiegészítjük egy 
ráccsal. Ön hét lehetőségből választhat  
rozsdamentes perforált, tömör, 
burkolható, vagy hosszbordás rács.

Moduláris rendszer
Ezt a rendszert azzal az elképzeléssel 
tervezték, hogy a megfelelő modell 
kiválasztása a lehető legegyszerűbb 
legyen. A készlet három fő részből áll: 
folyókaházból, szifonból és rácsból. 
A folyókaház univerzális az összes 
típusú rácshoz. A belseje lejtett, és 
három hosszúsági lehetőségből lehet 
választani. A szifon forgatható, és 
szintén három lehetőség közül lehet 
választani. A fő különbség a szerelési 
magasságokban, valamint a kapcsolatos 
átfolyási különbségekben van. Kínálatunk 
legmagasabb modelljének áramlási 
sebessége 58 l/perc, ami ideális megoldás 
új épületekbe és egyéb térben nagyvonalú 
helyeken. Továbbá választhat a közepes, 
vagy szuper alacsony kivitel között, 
amelyek helytakarékos tervezésűek. Hét 
rács típus lehet választani. Választható 
perforált, minimalista tömör, burkolható, 
vagy hosszbordás rácsokból. 

A szifon három magassági változata
Szifonjainkat úgy fejlesztettük, hogy 
azok a felhasználó maximális kényelmét 
szolgálják, folyókáinkhoz hasonlóan. 
Ezek az új típusok biztosítják a magas 
vízáramlási sebességet, és megtartották 
a teljes tisztíthatóságot. Szokásunkhoz 
híven, gondoltunk a felsőbb fokú 
vízszigetelésre. A szifont rögzítő elemekkel 
láttuk el, hogy a beszerelés után ne 
lehessen véletlenül, vagy illetéktelenül  
megsérteni a csatlakozás tömítését. Ahogy 
már nálunk megszokhatták, az összes 
tartozék a csomagolás tartalma. 

Új gyártási technológia
Ehhez a folyókához szakembereink 
kidolgoztak egy teljesen automatizált 
lézeres hegesztési technológiát. Ez 
a korszerű technológia lehetővé az egyes 
részek precíz hegesztését, amelyek aztán 
a szó szoros értelmében egy egységet 
alkotnak.ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

40 l/perc

50 l/perc

58 l/percAPZ-S12: 105 mm

APZ-S9: 81 mm

APZ-S6: 54 mm

Ø40

Ø50

Ø50

Cseh mérnökök 
munkája

Az érintésre csábító 
design, a valódi 
szépségét a felszín 
alatt rejti 
Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk 
Önöknek újdonságunkat, a moduláris 
zuhanyfolyóka formájában. Ezt Ön is 
kiválaszthatja három egyszerű lépésben 
úgy, hogy maximálisan megfeleljen 
a fürdőszobája építési elrendezésének. 
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APZ13 ALCA ÚJ EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKA
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A zuhanyfolyóka állítható 
magassága 

Az egyedileg állítható rögzítő  
lábak biztosítják a pontos 
szerelést akkor is, ha jelentős 
egyenlőtlenséggel találkoznak 
az aljzat felületének különböző 
részein. 

01

Biztonsági elem
A javasolt mechanizmus biztosítja 
a maximális tömítést, amely  
garantálja a maximális biztonságot 
a szerelésnél, valamint a hosszan  
tartó működést mindennapi  
használat során. 

02

Tisztítható szifon
A vízbűzzár szűrővel van ellátva, 
amely felfogja a hajszálakat, és az 
egyéb szennyeződést. Az egész 
rendszer egyszerűen kivehető a szifon 
tökéletes tisztításához, vegyi anyagok 
használata nélkül. A szennycsatorna 
kitisztításához az erre alkalmas 
eszközök használhatóak. 

03

Folyóka egy darab acélból, 
lekerekített élekkel 
minden ALCA folyóka test 
a legmodernebb technológia 
segítségével van lekerekítve.  
Ennek köszönhetően a folyókák 
nagyon kellemes tapintásúak,  
így fokozzák a mindennapi  
zuhanyozás élményét. A dizájnos 
kivitelek kielégítik az Ön esztétikai 
igényeit. 

04

Új rácsok az APZ13 folyókához
A folyóka szerkezete lehetővé teszi 
az összes típusú rács használatát. 
Használhatóak az alap perforált 
rácsok, tömör rácsok masszív  
acélból, burkolható rácsok, vagy  
az új típusú hosszbordás rácsok.  
Szabadon választhatja ki  
fürdőszobája dizájnjának 
legmegfelelőbb rácsát. 

06

A folyókaház belső lejtése 
Bemutatjuk új megoldásunkat,  
a belső lejtést, amely biztosítja 
a maximális víz lefolyást.  
Ugyanakkor megkönnyíti  
a kézi tisztítást.

05

 360 ° -ban elforgatható szifon
A vízszintesen fordítható szifon 
korlátlan lehetőségeket nyújt 
a szennyvízcsatorna csatlakozásához. 
Ezen felül, a szerelésnél nem lesz 
szükség egyéb beállító szerelvényre. 

07

360 ° 
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Moduláris 
folyóka



LEFOLYÓ RENDSZER:

ALCA LIGHT  
folyókamegvilágítással

Elérhető színek: kék, piros, zöld, fehér és rainbow

APZ5 SPA
Szerelési mélység: 85 mm 

Vízáramlási sebesség 60l/perc 

Anyaga: Rozsdamentes acél

Bemutatjuk az ALCA 
LIGHT zuhanyfolyókát 
háttérvilágítással, 
melynek kellemes 
visszafogott világítása 
kiemeli fürdőszobája 
dizájn elemeit. 
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Lefolyó rendszer a falba 
építéshez

A rendszer különösen olyan területekre 
alkalmas, ahol nagyobb a forgalom, 
mint például medencék, gyógyfürdők, 
vagy wellness központok. A folyóka 
fedele tömör kivitelű fényes, vagy matt 
felülettel, a tökéletes beilleszkedéshez 
választható a burkolható kivitel. A víz 
a burkolat széle és a lefolyó rendszer 
fedője közötti résen át folyik a folyókába.

Látogasson el honlapunkra 
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Fedlap rozsdamentes-fényes

SHADE
Fedlap rozsdamentes-matt

TWIN
Burkolható fedlap
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Egyenes vonalú műanyag 
zuhanyfolyókák 

A műanyag folyókák gazdaságos 
megoldást nyújtanak az épített 
zuhanyzókhoz. Más anyag felhasználása 
lehetővé teszi az ár csökkentését, 
megőrizve a magas szintű funkcionális 
tulajdonságokat. Magasan ellenálló 
műanyagból készülnek, amely 
ellenáll a fagynak és vegyszereknek. 
A választékban két típusú folyóka 
szerepel, kétkamrás szifonnal, vagy 
a helytakarékos típusú. 

EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK

APZ8, APZ9 és APZ10 „Simple“ 
folyóka
Alapmodel a műanyag folyókák sorából, 
alacsony, 62 mm-es szerkezettel, különösen 
olyan átépítéseknél alkalmas, ahol gondot 
okoz a kevés hely a padlózatban. 

Mindegyik folyóka csomagolása 
tartalmazza a teljes készletet, beleértve 
a rácsot, a rögzítő lábakat, az elemeket, 
és a vízszigetelő szalagot. A rács 
kínálatunkban három dizájn található.

APZ 12 „Optimal“ folyóka
A zuhanyfolyókák középosztálya 
gazdaságos megoldás projektekhez és 
egyéb olyan helyeken, ahol szükséges 
a különböző szabványok betartása. 
A folyókaház lejtett, kétkamrás, könnyen 
tisztítható, bűzzárral rendelkezik, amelynek 
áramlási sebessége akár 63 l/perc. Ez 
garantálja azt, hogy nagy formátumú 
zuhanyfejek használatánál sem árasztja el 
vízzel a fürdőszobát. Állítható műanyag 
rögzítő lábakkal rendelkezik, amelyek 
lehetővé teszik a gyors és egyszerű 
szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást. 

A rács nem a csomag része. A kínálatban 
perforált, tömör, vagy burkolható rácsok 
szerepelnek. 

Kombinált bűzzár
Valamennyi műanyag folyóka 
tartalmazza az úgynevezett kombinált 
bűzzárat. Ez csökkenti a csatornaszag 
visszaáramlásának veszélyét a szifon 
kiszáradása esetén. 

Ez a rendszer különösen alkalmas olyan 
helyeken, ahol nem várható a zuhanysarok 
rendszeres használata. Ahhoz, hogy 
a szifonok tisztítása egyszerű és gyors 
legyen, teljesen szétszerelhetőek, egészen 
a szennycsatornáig.

Látogasson el honlapunkra 

APZ8: 62 mm

APZ12: 85 mm
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ROZSDAMENTES PADLÓÖSSZEFOLYÓK 

Rozsdamentes luxus kivitel
A rozsdamentes padlóösszefolyóinkat 
úgy terveztük és fejlesztettük, hogy 
megfeleljenek a korszerű fürdőszoba 
végső kinézetére vonatkozó magas 
követelményeknek. A gyártáshoz használt 
fejlett technológia lehetővé teszi, hogy 
a látható rész egyetlen darab masszív 
rozsdamentes acélból készüljön, felesleges 
hézagok, hegesztések és egyéb zavaró 
elemek nélkül.

A padlóösszefolyó egy kompakt egységet 
alkot, megfelelve minden modern 
fürdőszobának. A rozsdamentes pontszerű 
vízelvezetéssel egy letisztult dizájnt, és 
egy magasan funkcionáló műszaki elemet 
kapunk a fürdőszobánkban.

Rácsok, nem csupán a csempe 
behelyezéséhez
A pontszerű összefolyóval három rács 
típusból választhat. A legérdekesebb 
változat a burkolható leeresztő rács 
használata, amely segítségével az 
összefolyó beleolvad a fürdőszoba 
padlójába. 

A második típus egy tömör rács, amely egy 
darab acélból készül, az összefolyóházzal 
egységes hatást vált ki. 

A harmadik változat egy rozsdamentes 
perforált rács, amely a pontos vízsugaras 
vágású gyártásnak köszönhetően, 
pontosan illeszkedik az összefolyóházba. 

A szifon három magassági változata:
A tökéletes szerelési változékonyságot 
a három szifon típus biztosítja, melyek az 
új pontszerű lefolyókkal használhatók. 
A legalacsonyabb szifon változatot, 
amely magassága 55 mm, olyan térben 
használható, ahol minimális a padló 
magasság, miközben megmarad a magas 
vízelvezetés. Mindhárom szifon változat 
szerkezetét úgy alakítottuk, hogy könnyen 
tisztíthatók legyenek vegyszerek nélkül, 
és hogy egyszerű legyen a szerelésük és 
a karbantartásuk.

Csúcs a padlóösszefolyók között 

A pontszerű vízelvezetési újdonságot 
a rozsdamentes folyókáink 
alternatívájaként készítettük. 
Ez a felhasználók számára egy másik 
érdekes vízelvezetési lehetőség, 
miközben megmaradnak a kiváló 
műszaki jellemzők és a modern dizájn. 
Azoknak, akik a pontszerű vízelvezetést 
választják, vagy különböző okok miatt 
nem tudják használni a zuhanyfolyókát, 
ez a padlóösszefolyó egyértelmű 
választás. 

Látogasson el honlapunkra 
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APV110: 55 mm

APV120: 81 mm

APV130: 105 mm
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58 l/perc
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Látogasson el honlapunkra 

ALCA EGYENES VONALÚ ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁK

Tömör – rácsokhozPerforált – rácsokhoz
APZ1, APZ101 Low 
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

APZ1001, APZ1101 Low 
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low 
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel 
perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low 
Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel 
perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval (550, 650, 750, 850, 
950, 1050, 1150 mm)

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low 
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz és szegéllyel falba 
építéshez (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low 
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz és szegéllyel falba építéshez, 
függőleges lefolyó (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low 
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low 
Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz, függőleges lefolyó
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ2001 
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, bűzzár nélkül  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

MI1200

MI1205

MI1206

MI1207

GL1204

GL1200

GL1202 FLOOR 

POSH 

DESIGN 

DESIGN-ANTIC 

POSH

DESIGN

PURE

LINE 

CUBE 

HOPE

BUBLE 

DREAM GAP

68 l/perc60 l/perc

44 l/perc35 l/perc

DN50DN50

DN40DN40

APZ1: 85 mm

APZ101: 55 mm

APZ1001: 85 mm

APZ1101: 55 mm

APZ6: 95 mm

APZ106: 65 mm

60 l/perc 68 l/perc

35 l/perc 44 l/perc

DN50 DN50

DN40 DN40

APZ1006: 95 mm

APZ1106: 65 mm

Ú Ú

60 l/perc 68 l/perc 60 l/perc 68 l/perc

35 l/perc 44 l/perc 35 l/perc 44 l/perc

DN50 DN50 DN50 DN50

DN40 DN40 DN40 DN40

APZ4: 85 mm

APZ104: 55 mm

15 mm

10 mm

15 mm

10 mm

APZ1004: 85 mm APZ16: 95 mm APZ1016: 95 mm

APZ1104: 55 mm APZ116: 65 mm APZ1116: 65 mm

15 mm 15 mm

90 l/percDN40APZ2001: 85 mm
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APZ-S6
Extra-alacsony szifon DN40 és készlet állítható lábakkal

APZ-S9
Alacsony szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

APZ-S12
Szifon DN50 és készlet állítható lábakkal

APZ13 Modular
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)

Lefolyó rendszer

Antivandal

APZ5 Spa 
Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-fényes 
(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

APZ1011, APZ1111 Low 
"Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ11, APZ111 Low 
"Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal 
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

02

03

INSERTCODE

ZIP 

SPACE ROUTE 

SMILE STREAM

01

1

2

3

Rozsdamentes lejtést beállító léc, lejtős 
padlóhoz 

JOBB

BAL

KÉTOLDALÚ

Zuhanyfolyóka APZ13 Modular

Az APZ 13 Modular Zuhanyfolyóka konfigurációja

ALCA LIGHT 
 APZ5 Spa folyóka megvilágítása APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai

A megvilágítás színe A folyóka hossza 
(mm) 650 750 850 950 1050

Fehér

A megvilágítás 
kódja a folyóka 

hosszában

AEZ 120-650 AEZ 120-750 AEZ 120-850 AEZ 120-950 AEZ 120-1050

Kék AEZ 121-650 AEZ 121-750 AEZ 121-850 AEZ 121-950 AEZ 121-1050

Zöld AEZ 122-650 AEZ 122-750 AEZ 122-850 AEZ 122-950 AEZ 122-1050

Piros AEZ 123-650 AEZ 123-750 AEZ 123-850 AEZ 123-950 AEZ 123-1050

Rainbow AEZ 124-650 AEZ 124-750 AEZ 124-850 AEZ 124-950 AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

Látogasson el honlapunkra 

EDEN 

SHADE

TWIN 

60 l/percDN50APZ5: 100 mm

BUBLE BUBLE 

60 l/perc 68 l/perc

35 l/perc 44 l/perc

DN50 DN50

DN40 DN40

APZ11: 85 mm

APZ111: 55 mm

APZ1011: 85 mm

APZ1111: 55 mm

Rács a csomag tartalma Rács a csomag tartalma

DN50APZ-S12: 105 mm 58 l/perc

50 l/percDN50APZ-S9: 81 mm

40 l/percDN40APZ-S6: 54 mm

Ú
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EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKÁK MŰANYAGBÓL

Perforált – rácsokhoz

Perforált – rácsokhoz, tömör – rácsokhoz, vagy burkolhátó – rácsokhoz

APZ8 Simple
APZ9 Simple
APZ10 Simple 
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz 
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

APZ8 Simple APZ9 Simple APZ10 Simple

APZ12 Optimal
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, vagy burkolható rácsokhoz 
(750, 850, 950, 1050 mm)

A csomag tartalma:

 n folyóka
 n rács
 n vízszigetelő szalag a folyóka hosszában
 n kombinált 2 kamrás bűzzár 
 n rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
 n rögzítő lábak
 n szétszerelő horog

Rozsdamentes padlóösszefolyók 

Műanyag padlóösszefolyók

Sarokba építhető, szél nélküli zuhanyfolyóka

ARZ1 
Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba 
helyezhető perforált rácshoz

Padlóösszefolyó 105×105/50 mm 
vízszintes, rozsdamentes rács, vizes 
bűzzár

APV101 APV201 APV102 APV202 APV103 APV203 

Padlóösszefolyó 
105×105/50/75 mm függőleges, 
rozsdamentes rács, vizes bűzzár

APV110 
Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 
130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár

APV120 
Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 
130×130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár

APV130 
Rozsdamentes padlóösszefolyó 130×130 mm 
vízszintes, rács nélkül, vizes bűzzár 

Rács a csomag tartalma Rács a csomag tartalma Rács a csomag tartalma

Látogasson el honlapunkra 
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63 l/percDN50APZ12: 85 mm

PURE

LINE CUBE 

HOPE 

BUBLE 

DREAM TILE 

SOLID

LIFE GRACE 

VIEW 

TIME

TRITON 
ARZ1: 100 mm 60 l/percDN50

APV120: 81 mm APV130: 105 mmAPV110: 55 mm

MPV011 MPV012 MPV013 MPV014 MPV015 MPV016 

40 l/percDN40 50 l/percDN50 DN50 58 l/perc
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AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK JELLEMZŐI

Alacsony szerelési magasság: 
55 mm szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas átépítésekhez) 
85 mm szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas új épületeknél)

Felhasznált anyag: polipropilén 
Szerkezet: 2 vízelvezető kamra, 2 kivehető lefolyó elem, 2 védőrács 
Tisztíthatóság: A védőrács nagyobb szennyeződést fog fel, 
a szűrő és a lefolyó elem kivételével könnyen tisztítható, egészen 
a szennycsatornáig. 

Választható tartozékok a rozsdamentes folyókákhoz kétkamrás 
szifonnal 
Használata azokban a helységekben alkalmazható, ahol nem rendszeres 
a folyóka kihasználása, és előfordulhat a vizes bűzzár kiszáradása, például 
nyaraló és üdülési központok, szezonális használatú épületek.
■■ áramlási sebesség 68 l/perc
■■ kompatibilis a következő rozsdamentes folyókákkal APZ1, APZ4, APZ5, 
APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1
■■ 1 db folyókához 2 darabos szett
■■ a beépített folyókában is cserélhető

Maximális vízáramlási sebesség: 
68,8 l/perc szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel  
44 l/perc szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel  
Két szifon egyben: A magas áramlási sebességet a két kamrás szifon teszi 
lehetővé 
Szabvány: ČSN EN 1253

Felhasznált anyag: 
Rozsdamentes acél DIN 1.4301, DIN 17240 
Az anyag nemesítése: merítés és passziválás, elektrokémiai 
átcsiszolás 
Szennyeződés elleni védelem a szerelés során: 
A lefolyó és a gallér védőfóliával van ellátva, a vályúban 
hungarocell betét van elhelyezve. 

Fesztávok: 300 mm-től 2200 mm-ig egy darabból. Több mint 2200 mm 
csatlakozással több darabból. 
Magassági változatok: A szélek magasságának és a vályú mélységének 
megváltoztatása a vásárló igényei szerint.  
Szifon: Elhelyezése az ügyfél kívánságára. A vízellátás szerint több szifon egy 
folyókán.  
Anyaga: Szabványos rozsdamentes acél DIN 1.4301, DIN 17240. Agresszív 
környezetben (uszoda) rozsdamentes acél DIN 1.4404, DIN 17349.

Az alapon felüli kiegészítők, a csomag tartalma:
■■ folyóka szifonnal összeszerelve
■■ rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
■■ vízszigetelő szalag
■■ védőfólia a gallérhoz és lefolyóhoz, védőbetét a folyóka 
vályújához 

Amíg a szifonban nincs 
vízátfolyás,a csappantyúk zárva 
vannak, és a víz kiszáradása 
esetében megakadályozzák 
a csatornából visszaáramló bűzt.

A víz átfolyásánál kinyílnak 
a csappantyúk, így lehetővé 
teszi a víz elfolyását.

A rács karbantartása 
A tökéletes külső érdekében havonta min. egyszer 
tisztítandó. Ne használjon éles tárgyakat, vagy súroló 
szereket, melyek károsíthatják a rács felületét.  
Bővebben lásd: www.alcaplast.hu
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1  ALCA folyóka

2  szifon

3  aljzat beton

4  kiegyenlítő beton

5  penetrációs bevonat

6  vízszigetelő szalag

7  vízszigetelő anyag

8  ragasztó

9  padlólap

10  rugalmas kitöltés

11  rögzítő lábak

12  ALCA rács

25
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Karbantartás

Méretre gyártás 
30 napon belül

Alapon felüli 
tartozékok

Alacsony szerelési 
magasság

Kombinált bűzzár

Tökéletesen 
tisztítható szifon

Magas vízáramlási 
sebesség  
(akár 68 l/perc)

25 év garancia
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Minőség, műszaki 
megoldások, innováció, 
design – ezek az ALCAPLAST 
termékek alapvető jellemzői.

CÉGALAPÍTÁS 
A cseh családi vállalkozás 1998-ban 
alakult. Abban az időben csak két 
terméket gyártottunk – feltöltő és 
öblítőszelepet. A jelenlegi széles 
termékkínálattal az ALCAPLAST lett 
a legkeresettebb ezen a szakterületen 
a világ számos országában.

ALCAPLAST ACADEMY
2009-ben ünnepélyesen felavatásra került az Alcaplast 
Academy. Az oktatási központ üzleti partnereink 
képzéstámogatására jött létre a közvetlen szakmai 
termékoktatás révén. Az Alcaplast Academy a második 
helyenvégzett a „Business Project 2010” elnevezésű 
versenyen, a képzési központok kategóriában. Minden 
évben a képzéseinken több, mint 3000 szakember 
vesz részt. Ezek a szakemberek a szakszerű szerelés és 
műszaki támogatás biztosítékai. 

AZ ALCAPLAST HAT 
NEMZETKÖZI TELEPHELYEI
Úgy tervezzük termékeinket, hogy 
azok egyszerűsítsék az életet az egyes 
országokban. Mivel ezek a termékek 
megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, 
ez nem jelent problémát. Az ALCAPLAST 
társaság elosztó raktárai és az értékesítési 
csapatok Csehország területén kívül, 
más országokban is biztosítják a jobb 
kommunikációt és szolgáltatást az 
ügyfeleiknek.

CSEH TERMÉK CSEH MÉRNÖKÖKTŐL
Minőség, műszaki megoldások, innováció, design – ezek 
az ALCAPLAST termékek alapvető jellemzői. A szakmai 
professzionalizmus és a cseh műszakiak ügyessége, a cseh 
ipar  sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve 
világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és 
megbízhatóak. 

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A teljes gyártási folyamat a Norske Veritas 
társaság által hitelesített ISO 9001:2008 
minőségirányítási rendszer alapján 
történik. A termékeink tesztelése és 
tanúsítása az ITC Zlín, Csehország, 
valamint az Ausztriai OFI tesztelő és 
tanúsító szervezeteknél történik. Saját 
laboratóriumban az összes terméket 
folyamatosan ellenőrizzük, ami 
biztosítja a magas szintű minőséget és 
megbízhatóságot.

ALCA – PRÉMIUM MÁRKA
Az ALCA prémium márka 
formatervezett termékek sora, 
amely magas használati értéket 
képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter 
berendezések új trendjeinek alkotója. 
Az együttműködésünk a vezető 
cseh tervezőkkel új terméksorok 
létrehozásánál, egy sor rangos díjat 
hozott.

A 2015-ÖS ÉV 
MENEDZSERE 
Radka Prokopová ügyvezető 
igazgató elnyerte a Cseh 
Köztársaság legrangosabb, 
vezetőinek járó, Az Év Menedzsere 
2015 díjat a korszerű vállalat 
irányításért. 



Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll 
segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink 
projektárának megállapítása során!

Cseh termék  
ISO 9001:2008

Edition 1/2017 HU, © Alca plast, s. r. o.
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 NV 
616/2006 sz. módosított  
2011/95/EC including amendments

CSEH KÖZTÁRSASÁG 
 

Alca plast, s. r. o. 
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav 
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország 
tel.: +420 519 821 041 – export  
fax: +420 519 821 083 
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz 
www.alcaplast.cz

MAGYARORSZÁG 
 

Alca plast HU Kft.
Fuvaros köz 1, 2900 Komárom
tel.: +36 34346031
mobil: +36 20 2798822
fax: +36 34346031
e-mail: z.meszaros@alcaplast.hu 
www.alcaplast.hu


