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Сифон для пральної ма-
шини прихованого мон-
тажу для підключення 
двох пристроїв
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 Все в одній упаковці

 Економія місця та часу при встановленні 
Один монтажний отвір та один злив, до якого можна 
підключити 2 прилади одночасно

 Легке очищення 
Сифон розташований у прихованій монтажній коробці, що 
забезпечує легкий доступ для можливого очищення та 
обслуговування

 Можливість купівлі додаткових колін (Ø17–23 и Ø9–16)

 Підходить для новобудов та реконструкції 
Професійний спосіб підключення двох приладів до одного 
зливу. Ідеальне рішення також у ситуації, коли ви плануєте 
придбати другий апарат

 Запобіжний гвинт
Захист від ненавмисного послаблення або неправильної 
установки сифону

Сифон для пральної машини прихованого 
монтажу для підключення двох 
пристроїв, нержавіюча сталь

Від 1. 3. 2023 
виразно 
знижуємо ціну
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APS6
 Сифон для пральної машини під штукатурку 
для підключення двох пристроїв DN40 та DN50, 
нержавіюча сталь 

 Кількість (упаковка)  18   шт. 
 Розміри (шт.)  300×165×150   мм 
EAN  8595580578473 

 Два окремих сифона
Вони гарантують, 
що стічні води не 
перетікатимуть з одного 
приладу в інший

 Ущільнення
Забезпечує 100% захист 
від запаху стічних вод ще 
до підключення техніки

 Монтажна кришка
Служить для зручної 
установки сифона 
та оберігає його від 
забруднення під час 
будівельних робіт

Сифон для пральної машини прихованого монтажу 
для підключення двох пристроїв, нержавіюча 
сталь

з 1 березня 2023 року 
ми значно знижуємо ціну
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Alcasolar це комплексне рішення для 
кріплення фотоелектричних панелей
Це 100% чеський продукт, розроблений на основі досвіду 
виробництва системних стін Alcasystem.

Кріпильні елементи Alcasolar є ідеальним рішенням 
для плоских дахів. Модульна система дозволяє зібрати 
індивідуальну конструкцію відповідно до ваших потреб. 

Ми можемо поставити монтаж фотоелектричних панелей 
у вигляді збірних конструкцій, адаптованих до потреб даної 
установки, або у вигляді комплекту, який ви збираєте на місці.

Універсальна самотяжна система кріплення 
фотоелектричних панелей на плоских дахах
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Універсальна самотяжна система кріплення 
фотоелектричних панелей на плоских дахах.

для плоских дахів для різних типів панелей, 
можна налаштувати на замовлення

для орієнтації сонячних 
панелей південь та схід-захід

Характеристика:

 ● Сталеві елементи покриті 
гарячим цинкуванням

 ● Пластикові компоненти 
з УФ стабілізатором та 
сповільнювач горіння

 ● Рейкова система, 
панелі можна 
розташувати відповідно 
до навколишнього 
середовища

Переваги:
 ● Кріплення за допомогою універсальних анкерів за рамою панелі – 
це мінімізація пошкодження панелі через теплове розширення

 ● Навантажувальна система, розташована під панелями, економить 
місце

 ● Пластикові ніжки з гладкою поверхнею забезпечують безпечне 
зберігання конструкції без ризику пошкодження утеплювача 
плоскої покрівлі

 ● Мінімальна кількість компонентів – просте та швидке складання
 ● Отвір для натяжіння в панелі – дозволяє встановлення однією 
людиною

 ● Інші конструкції для фотоелектричної системи, такі як утримувачі 
для розподільних щитів, можуть бути легко зібрані із системи

версія для напрямку схід-захід

південна версія
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ASF-0500
 Дротяний 
баластний 
жолоб 

ASF-4800
 Профіль системи 
4,8 м 

ASF-0600
 Кутовий з'єднувач 

ASF-0104
 Верхня петля 
сонячної панелі 
15° – 283 мм 

ASF-0405
 Вітровик 
задній 
ПІВДЕНЬ 15° – 
2090 мм 

ASF-0301
 Кріплення 
вітровика 

ASF-P002
 Заглушка 
профілю 

ASF-0404
 Бічний вітровий 
дефлектор 
ПІВДЕНЬ 15° 
лівий 

ASF-0200
 Нижній анкер 
сонячної панелі 

ASF-P001
 Тримач вітровика 

ASF-0300
 Кріплення 
профілю 

ASF-0800
 З'єднувальна 
муфта профілю 

Огляд елементів монтажу конструкцій для 
фотоелектричних панелей на плоских дахах

Для отримання додаткової інформації, зв'яжіться 
з торговим представником: alcafix@alcafix.cz

Індивідуальні рішення 
● Нахил панелі становить 10° або 15°, нахил можна регулювати за бажанням

● можливість виробництва на замовлення
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МИ ВИГРАЛИ НАГОРОДУ ЗА ДИЗАЙН ISH 2023

Водостічні жолоби підходять уздовж фасадів на 
покрівельних та наземних терасах, у кам'яних 
насадженнях чи доріжках. Дренажна система 
лінійна з можливістю підключення в поперечному 
та поздовжньому напрямку.

Невидиме рішення 
зовнішнього дренажного 
каналу також привернуло 
увагу суддів на виставці ISH, 
які присудили йому премію 
Design Plus ISH 2023.
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 ADZ104V-1000 
 Дренажний жолоб 100 мм регульований + Решітки 
під кладку плитки, оцинкована сталь 

 ADZ304V-1000 
 Дренажний жолоб 100 мм регульований + Решітки 
під кладку плитки, нержавіюча сталь 

 ADZ104V-1000 
 Решітки під кладку плитки  –  Решітка є частиною 
комплекту 

 ADZ304V-1000 
 Решітки під кладку плитки  –  Решітка є частиною 
комплекту 

 Кількість (упаковка)  1   шт. 
 Розміри (шт.)  1000×93×70   мм 
EAN  8595580581206 

 Кількість (упаковка)  1   шт. 
 Розміри (шт.)  1000×93×70   мм 
EAN  8595580581213 

 Все в одній упаковці 

 Все в одній упаковці 
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 ADZ-PT101 
 З'єднувальний тунель, оцинкована сталь 

 ADZ-NA101 
 Насадка горловини трапа + Решітки під кладку 
плитки 300×300, оцинкована сталь 

 ADZ-PT301 
 З'єднувальний тунель, нержавіюча сталь 

 ADZ-NA301 
 Насадка горловини трапа + Решітки під кладку 
плитки 300×300, нержавіюча сталь 

 Кількість (упаковка)  1   шт. 
 Розміри (шт.)  1000×100×30   мм 
EAN ADZ-PT101  8595580581220  
EAN ADZ-PT301  8595580581237 

 Кількість (упаковка)  1   шт. 
 Розміри (шт.)  340×1340×74   мм 
EAN ADZ-NA101  8595580581244 
EAN ADZ-NA301  8595580581251 
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 ADZ351V 
 Дренажний жолоб 75 мм регульований, нержавіюча 
сталь 

 ADZ-P003 
 Заглушка для дренажних жолобів 
75 мм, оцинкована сталь 

 ADZ-P007 
 З'єднувач для дренажних жолобів 
75 мм, оцинкована сталь 

 ADZ-P011 
 Заглушка для дренажних жолобів 
75 мм, нержавіюча сталь 

 ADZ-P001 
 Заглушка для дренажних жолобів 
75 мм, нержавіюча сталь 

 ADZ-P005 
 З'єднувач для дренажних жолобів 
75 мм, нержавіюча сталь 

 ADZ-R101 
 Решітка для дренажного жолоба 75 мм, оцинкована 
сталь 

 ADZ-R102 
 Решітка для дренажного жолоба 75 мм, оцинкована 
сталь 

 ADZ-R103 
 Решітка для дренажного жолоба 75 мм, оцинкована 
сталь 

 ADZ-R304 
 Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча 
сталь 

 ADZ-R301 
 Решітка для дренажного кутового жолоба 75 мм, 
нержавіюча сталь 

 ADZ-R302 
 Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча 
сталь 

 ADZ-R303 
 Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча 
сталь 

 Кількість (упаковка)  1   шт. 
 Розміри (шт.)  1000×84×122   мм 
EAN  8595580580308 
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 ADZ-R121 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, оцинкована 
сталь 

 ADZ-R122 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, оцинкована 
сталь 

 ADZ-R123 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, оцинкована 
сталь 

 ADZ-R324 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча 
сталь 

 ADZ-R321 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча 
сталь 

 ADZ-R322 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча 
сталь 

 ADZ-R323 
 Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча 
сталь 

 ADZ352V 
 Дренажний жолоб 100 мм регульований, нержавіюча 
сталь 

 Кількість (упаковка)  1   шт. 
 Розміри (шт.)  1000×109×122   мм 
EAN  8595580580315 

 ADZ-P004 
 Заглушка для дренажних жолобів 
100 мм, оцинкована сталь 

 ADZ-P008 
 З'єднувач для дренажних жолобів 
100 мм, оцинкована сталь 

 ADZ-P012 
 Заглушка для дренажних жолобів 
100 мм, нержавіюча сталь 

 ADZ-P002 
 Заглушка для дренажних жолобів 
100 мм, нержавіюча сталь 

 ADZ-P006 
 З'єднувач для дренажних жолобів 
100 мм, нержавіюча сталь 
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 регістр 

 Артикул  Фото EAN  Опис 

  APS6   8595580578473   Сифон для пральної машини під штукатурку для підключення 
двох пристроїв DN40 та DN50, нержавіюча сталь 

  ADZ104V-1000   8595580581206   Дренажний жолоб 100 мм регульований + Решітки під кладку 
плитки, оцинкована сталь 

  ADZ304V-1000   8595580581213   Дренажний жолоб 100 мм регульований + Решітки під кладку 
плитки, нержавіюча сталь 

  ADZ-PT101   8595580581220   З'єднувальний тунель, оцинкована сталь 

  ADZ-PT301   8595580581237   З'єднувальний тунель, нержавіюча сталь 

  ADZ-NA101   8595580581244   Насадка горловини трапа + Решітки під кладку плитки 300×300, 
оцинкована сталь 

  ADZ-NA301   8595580581251   Насадка горловини трапа + Решітки під кладку плитки 300×300, 
нержавіюча сталь 

  ADZ351V   8595580580308   Дренажний жолоб 75 мм регульований, нержавіюча сталь 

  ADZ-R101   8595580548001   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-R301   8595580548056   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-R102   8595580547998   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-R302   8595580548063   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча сталь 



Info 1/2023 14

 регістр 

 Артикул  Фото EAN  Опис 

  ADZ-R103   8595580548018   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-R303   8595580548070   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-R304   8595580548599   Решітка для дренажного жолоба 75 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-P003   8595580548131   Заглушка для дренажних жолобів 75 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-P001   8595580548117   Заглушка для дренажних жолобів 75 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-P007   8595580548179   З'єднувач для дренажних жолобів 75 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-P005   8595580548155   З'єднувач для дренажних жолобів 75 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-P011   8595580561505   Заглушка для дренажних жолобів 75 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ352V   8595580580315   Дренажний жолоб 100 мм регульований, нержавіюча сталь 

  ADZ-R121   8595580548025   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-R321   8595580548087   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-R122   8595580548032   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, оцинкована сталь 
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 регістр 

 Артикул  Фото EAN  Опис 

  ADZ-R322   8595580548094   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-R123   8595580548049   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-R323   8595580548100   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-R324   8595580548605   Решітка для дренажного жолоба 100 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-P004   8595580548148   Заглушка для дренажних жолобів 100 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-P002   8595580548124   Заглушка для дренажних жолобів 100 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-P008   8595580548186   З'єднувач для дренажних жолобів 100 мм, оцинкована сталь 

  ADZ-P006   8595580548162   З'єднувач для дренажних жолобів 100 мм, нержавіюча сталь 

  ADZ-P012   8595580561512   Заглушка для дренажних жолобів 100 мм, нержавіюча сталь 



 Сантехнічне обладнання 

Чеська Республіка
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35 
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +    – продаж 
у Чеській Республіці
T: +    – експорт 
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.com

Україна 
ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»
Код ЄДРПОУ 42233393
вул. Кирилівська, буд. 160 Б, оф. 105
М. Київ, 04073
T: +38 067 333 05 23
alcadrain@alcadrain.ua
www.alcadrain.ua

 Модульні профільні системи 

Чеська Республіка
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35 
170 00 Praha 7 – Holešovice
alcafix@alcafix.cz
www.alcafix.com

 Трубопровідні системи 

Чеська Республіка
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3 
250 88 Čelákovice
T: +   
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.com

Наша робоча група фахівців завжди готова допомогти у проектуванні, монтажі та ціноутворенні продукції.

Гарантія, що надається на окремі вироби, поширюється лише на функціональні технічні характеристики виробу. Вона не 
поширюється на зношування виробу, викликане його нормальним використанням, або на дефекти, викликані недотриманням 
загальних принципів поводження з виробом або недотриманням інструкцій з експлуатації виробу. Повні гарантійні зобов'язання 
на www.alcaplast.ua/uk/usluhy-dlia-klyentov/garantii-i-garantijnyj-talon.

Чеський виробник, ISO 9001:2015
Info 1/2023 UA, © Alcadrain s.r.o.
Зміни розмірів та конструкції захищені.


