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Společnost ALCAPLAST, český výrobce sanitární techniky, působí řadu let jako lídr na trhu nerezových podlahových žlabů.  
Díky bohatým zkušenostem s výrobou z nerezu vám nabízí zhotovení atypických nerezových žlabů, přelivových roštů a kompletního 
odvodnění bazénů a wellness prostor.
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KOMPLEXNÍ NABÍDKA TECHNICKÉHO 
A DESIGNOVÉHO ŘEŠENÍ

Možnost výroby atypických řešení dává stavebním 
a montážním firmám svobodu při realizaci náročných 
požadavků architektů, projektantů a stavebních inženýrů.
Standardem společnosti ALCAPLAST je výjezd technických 
pracovníků přímo na stavbu, kde doporučí řešení, případně 
zaměří požadované odvodnění. Díky informacím od našich 
technických pracovníků jsme schopni vypracovat ve velmi 
krátké době cenovou nabídku a také atypické odvodnění 
vyrobit. 

MATERIÁLY PRO AGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ BAZÉNŮ

Na základě rozboru chemického složení vody doporučíme 
výběr správného typu oceli. Při výběru zohledníme vaše přání 
a požadavky. Standardně dodáváme rošty z nerezové oceli  
AISI 316, DIN 1.4401 nebo AISI 304, DIN 1.4301 o tloušťkách  
1,5 mm a 2 mm.
Rošty a žlaby ALCAPLAST jsou vyrobeny z kvalitní nerezové 
oceli. Materiál a konstrukce zajišťují žlabům vysokou pevnost 

a odolnost vůči deformaci. Jako jedna z mála firem na trhu 
ošetřujeme všechny nerezové výrobky elektrochemickým 
přeleštěním, které omezuje ulpívání nečistot uvnitř žlabu a na 
roštech, zabezpečuje spolehlivé napojení žlabu na hydroizolaci 
a zvyšuje jeho odolnost proti korozi. Materiál si tak zachovává 
vysokou odolnost proti: 
– mechanickému poškození (deformaci) 
– nadměrnému usazování řas a bakterií 
– bazénové chemii 
– UV záření

Finální povrch je kovově lesklý, zbavený všech nečistot, hladší 
než původní nerezový materiál. Při běžné údržbě je možné 
používat parní a tlakové čisticí přístroje. Díky svým vlastnostem 
je vhodný pro použití v gastroprovozech, potravinářském 
a chemickém průmyslu.

ZÁRUKA 5 LET

Při použití doporučeného materiálu, správném postupu 
instalace a používání doporučených prostředků při údržbě 
poskytujeme záruku 5 let.

ODBORNÝ DOHLED PŘI MONTÁŽI

Naši techničtí pracovníci zajistí na přání zákazníka odborný dohled při instalaci atypických řešení, tak aby byly splněny podmínky pro 
správnou funkčnost zvoleného řešení.
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Technické informace

ATYPICKÉ PODLAHOVÉ ŽLABY NA MÍRU

Standardně dodávané nerezové podlahové žlaby ALCA 
je možné na požadavek zákazníka vyrobit i v atypických 
rozměrech. Větší rozměry a jiná speciální řešení odvodnění 
prostor lze dodat jako individuální projekt ve spolupráci 
s našimi obchodními zástupci. Tato individuální řešení budou 
vždy splňovat veškeré parametry podlahových žlabů ALCA  
se všemi výhodami.

Možnosti úprav:
 ¡ délka 
 ¡ tvar
 ¡ umístění a počet sifonů
 ¡ napojení na hydroizolaci
 ¡ šířka límce
 ¡ úprava stran na montáž ke zdi
 ¡ personalizace – TAILOR-MADE
 ¡ ostatní dle požadavků zákazníka

2 sifony

BAZÉNOVÉ ROŠTY Z MATERIÁLŮ PRO AGRESIVNÍ 
PROSTŘEDÍ BAZÉNŮ

Kvalitní materiály – nerezová ocel AISI 316 a PVC, obsahující 
UV stabilizátor, zaručují odolnost proti bazénové chemii 
i účinkům UV záření. Při běžné údržbě je možné používat 
parní a tlakové čisticí stroje. Bazénové rošty ALCA jsou odolné 
proti mechanickému poškození a nadměrnému usazování řas 
a bakterií. Protiskluzová úprava zaručuje bezpečný pohyb okolo 
bazénu.

Vlastnosti:
 ¡ kvalitní nerezová ocel AISI 316
 ¡ rychlá montáž
 ¡ snadná údržba parními a tlakovými čističi
 ¡ odolnost vůči usazování řas a bakterií, bazénové chemii, 
mechanickému poškození, UV záření

 ¡ provedení s protiskluzem a bez protiskluzu
 ¡ obloukové bazénové rošty s rádiusem od R1250 mm

Reference

HOTEL CRYSTAL *****
Petrovac | Černá Hora

bez protiskluzu s protiskluzem

bez protiskluzu s protiskluzem

OLYMPIC SWIMMING POOL
Dubai | Arabské Emiráty

HOTEL MONTAIGNE
Cannes | Francie

THERMAL LOSINY
Velké Losiny | Česká republika
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Reference

PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘEH
Zábřeh | Česká republika

AQUACENTRUM ŠUTKA 
Praha | Česká republika

MIURA HOTEL 
Čeladná | Česká republika

HOTEL ORION
Brno | Česká republika

AQUA PARK KRALUPY NAD VLTAVOU 
Kralupy nad Vltavou | Česká republika

AQUAPALACE PRAHA
Praha | Česká republika

RELAX CENTRUM TŘINEC 
Třinec | Česká republika

AQUA CITY POPRAD
Poprad | Slovenská republika



ČESKÁ REPUBLIKA 
 

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

SLOVENSKO 
 

Alca plast SK, s. r. o. 
Bratislavská 4, 949 01 Nitra 
tel.: +421 376 579 521 
mobil: +421 903 243 901, +421 903 742 035 
fax: +421 376 516 127 
e-mail: alcaplast@alcaplast.sk 
www.alcaplast.sk

Tým specialistů firmy ALCAPLAST je vždy připraven 
pomoci při projektování, instalaci i stanovování 
projektových cen našich výrobků!

Český výrobek 
ISO 9001:2008
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