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New
generation

of luxury
هرکدام از ما انسان ها ویژگی هایی داریم که ما را از 
شخصیت،  مانند  می سازند؛  متمایز  یک دیگر 
عالقمندی و احساسات. درنتیجه این حق مااست که 
در محیطی زندگی کنیم که بازتابی از فردیت ما انسان
 ها در کنار یک دیگر نمایان می کند. از این رو مجموعه 
به طوری  آلکا،  برند   (PVD) پی وی دی  محصوالت 
ساخته شده اند و با هم ترکیب شده اند که به راحتی 
دیگر  تولیدکننده های  محصوالت  و  شیرها  انواع  با 
هماهنگ پذیر است. درست مانند هماهنگ پذیری ما 

انسان ها در جامعه با وجود تفاوت های  مان.



Individual
FLUSH PLATES FLAT

Brushed mattPolished

فناوری پی وی دی منحصر به فرد

بسیار  بیرونی  با سطح  لوکس  محصوالت پی وی دی 
باکیفیت با استفاده از یک الیه روکشی خاص بسیار 
نازک که در سطح اتمی با مواد پایه ادغام می شود، 

درست می شوند. 

ساخته شده از باکیفیت ترین متریال

نتیجه استفاده از این متریال ماندگاری و عمر باالی محصول به همراه ظرافتی 
خاص در طراحی محصول شده است. این نکته در سطوحی که بسیار براق 
هستند و هم چنین سطوحی که کم تر جال داده شده و براق نیستند به خوبی 
قابل مالحظه است. الزم به ذکر است که هردو نوع این مدل محصول در ٤ رنگ 

موجود می باشند. 
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Individual Perfect 
harmony

Perfect match

Flush plate for pre-wall installation systems, RED GOLD-polished

ممکن است شما براساس سلیقه خود رنگ 
طالیی را ترجیح دهید یا رنگ خاکستری توازن 
رنگی را برای محیط سرویس تان ایجاد کند! 
هرکدام از این رنگ ها را می توانید با خاطری 
آسوده انتخاب کنید، چراکه تمامی آن ها ثابت 
هستند و دربرابر خط و خش نیز مقاوم!

تمامی رنگ های استفاده شده در محصوالت 
مجموعه INDIVIDUAL، به شکلی انتخاب شده اند 
که با یک دیگر به خوبی هماهنگ باشند. بنابر این 
نگرانی دررابطه با عدم هماهنگ پذیری بین اجزاء 
نخواهید داشت!

Ask your architect or the bathroom 
studio for acolour sampler.

Bath pop-up waste and trap, 
RED GOLD-polished

Angle valve with a filter 8/3×"2/1",
RED GOLD-polished

Wash-basin trap DESIGN DN32, 
RED GOLD-polished

Wash-basin CLICK/CLACK 
waste 4/5" metal with overflow, 
big plug, RED GOLD-polished



Flush plates with tilting
mechanism

Anti-fingerprint

STRIPE
Alunox-matt/polished

FUN
Alunox-matt

TURN
Alunox-matt

AIR
Alunox-matt

Stainless steel-white polished

Stainless steel-black matt Bronz-antic

Alunox / Stainless steel Brass

RED GOLD-polished

FLAT FUN 
for every 
interior

FLUSH PLATES FLAT

Moon

MOON
Alunox-matt 

New flush plate Moon
در اولین نظر ایجاد تغییرات در این طراحی نمادین غیرممکن به نظر 
می رسد. اما ما با بررسی های خود راه های جدیدی برای ارتقای کاربرد 
و ظرافت این مدل پیدا کرده ایم. 

5 mm

چارچوب این مدل صفحه کلیدها در مجموعه مدل های FLAT همراه 
بــا مکانیســم بازشــونده هســتند. ایــن مکانیســم امــکان بازشــدن 
ــا  ــن ب ــد. هم چنی ــر می کن ــی امکان پذی ــد را به راحت ــم صفحــه کلی فری
– را  ایــن مکانیســم، قرص هــای ســرویس بهداشــتی  از  اســتفاده 
ــای ــوان ج ــی می ت ــد – به راحت ــی را دارن ــن ویژگ ــه ای ــی ک در مدل های
 گــذاری کــرد. ترکیــب ایــن دو باهــم یــک فضــای بســیار پاکیــزه و 
بهداشتی به سرویس بهداشتی خواهد بخشید. 

ســطح بیرونــی مجموعــه مدل هــای FLAT، بــا یــک الیــه محافظتــی 
خاصــی پوشــش یافتنــد کــه اثرانگشــت و لکه هــای دیگــر را بــرروی 
ــر ایــن قابلیــت، نگهــداری و تمیــزکاری  خــود نشــان نمی دهنــد. بناب
ــود و عمــر و دوام بیش تــری  ایــن محصــول بســیار آســان خواهــد ب
خواهد داشت. 

نــور پشــت زمینه ای دارنــد کــه  ایــن مدل هــا یــک 
ظاهــری متفــاوت و برجســته ای بــه ایــن محصــول 
ــی،  ــگ آب ــور پشــت زمینه در ۵ رن ــن ن می بخشــد. ای
موجــود  رنگین کمانــی  و  ســفید  ســبز،  قرمــز، 
هستند. 

Illuminated FLAT ALUNOX
flush plate



Brass flush plate
FUN-BRASS
صفحــه کلیــد مــدل FUN-BRASS بــا ســطح برنجی خــود تنها ۵ میلی
 متــر ضخامــت دارد و مقــدار خیلــی کمــی از کاشــی ها جلوتــر قــرار 
ــی  ــراه رنگ هــای جذاب ــدل به هم ــن م ــر ای ــرد. طراحــی بی نظی می گی
ــا طراحــی  ــرای ســرویس هایی ب ــی ایــده آل ب کــه دارد، آن را انتخاب
ــه ذکــر اســت کــه ایــن مــدل نیــز  هــای مــدرن کــرده اســت. الزم ب
دارای الیه محافظتی ضدلک و اثر انگشــت می باشــد. 

ــده  ــد پیچی ــن چیزهــا نبای ــه بهتری ــم ک ــاور داری ــا ب م
ــای  ــه کلیده ــی صفح ــل تمام ــن دلی ــه همی باشــند. ب
ــردی ســاده ســاخته شــده اند و به راحتــی  ــا کارب ــا ب م
ــکا  ــا تمامــی مدل هــای فــالش تانک هــای دیــواری آل ب
صفحــه  ایــن  نصــب  هم چنیــن  هســتند.  ســازگار 
به راحتــی  و  بــوده  ســریع  و  آســان  کامــال  کلیدهــا 
کــه  هرزمــان  ایــن  بنابــر  هســتند.  تعویــض  قابــل 
بــه  دیگــر  مدلــی  بــا  را  آن هــا  می توانــد  بخواهیــد 
راحتــی تعویض کنید. 

ــا رنگ هــای  ایــن مــدل صفحــه کلیدهــای شیشــه ای ب
ســفید یــا مشــکی به راحتــی بــا هــر ســرویس مدرنــی 
شــکل  به لطــف  هم چنیــن  هســتند.  هماهنگ پذیــر 
ســاده و دقــت باالیــی کــه برجزئیــات شــده، ترکیــب 
ــی ایــن  متریــال شیشــه ای و اســتیل ضدزنــگ به خوب
محصــول را متمایز کرده اند. 

Harmony 
of materials

FLUSH PLATES FLAT

Simply compatible

Glass flush plates STRIPE

Flush plates
FLAT series.
Timeless
look, premium
materials
and flawless
operation.

5 mm

5 mm

MOON
Alunox-matt
External dimensions: 5 × 165 × 247 mm

FUN-BRASS
Brass
External dimensions: 5 × 165 × 247 mm



FLUSH PLATES FLAT

The future at 
your fingertips

NIGHT LIGHT,
Innovative touch-free
flush plate

Innovative
touch-free
flush plates
Night Light

Ultimate flexibility

7 mm

NIGHT LIGHT-3
Glass-black
External dimensions: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Glass-black
External dimensions: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Glass-black
External dimensions: 247 × 165 × 7 mm

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Glass-black
External dimensions: 247 × 165 × 7 mm

ــه لمــس مســتقیم صفحــه کلیــد، به راحتــی  ــدون نیــاز ب ایــن مــدل ب
 (Touch-free) مجموعه صفحه کلیدهای Night Light کار می کند. مدل
برنده مســابقات بین المللی IF Design ســال ۲۰۱۸ شــده اســت.

Barbora Škorpilová خانم
Night و Flat خالــق و طــراح مجموعــه صفحــه کلیدهــای

Light و M۳۷۰ آلکادریــن اســت. خانــم باربــورا امــروزه 
برای مشارکت با استودیو Mimolimit است که در سال 
۲۰۰۱ آن را بنیانگذاری کرده اســت!

ــل  ــی قاب ــد ویژگ ــای NIGHT LIGHT چن صفحــه کلیده
تنظیــم بــرروی خــود دارد کــه بــه شــما اجــازه می دهــد 
طبــق ســلیقه خــود آن هــا را تنظیــم کنیــد؛ ماننــد رنــگ 
نور سیســتم روشنایی. 



Polished or matt?
Smooth as satin

Antibacterial surface treatment

Flush plates with tilting mechanism

Only 5 mm

6 colour variants

FLUSH PLATES THIN

Thin
elegance

5 mm

هنــگام تولیــد صفحــه کلیدهــای ســفید جدیــد، مــا از مــوادی خــاص 
اســتفاده کردیــم تــا ســطحی ماننــد ســاتن بــه آن ببخشــیم. این گونــه 
ــه حســی دل  ــه چشــم نواز اســت، بلک ــی ســاخته ایم ک ــا محصول ــه تنه ن
پذیــر نیــز هنگام لمس آن ایجاد می شــود.

صفحــه کلیدهــای محبــوب مجموعــه Thin در پوشــش های ســفید مــات 
و مشــکی مــات خاصیــت آنتی باکتریالــی دارنــد. جــالی شــفاف بیرونــی 
آن هــا دارای ذرات نانــو نقــره ای می باشــند کــه خاصیــت آنتی باکتریــال 
دارنــد و باعــث جلوگیــری از جــذب و پخــش باکتــری و میکروارگانیســم
 های دیگر می شــود.

فریــم صفحــه کلیدهــای ســری THIN همــراه بــا مکانیســم بازشــونده 
هســتند. ایــن مکانیســم امــکان بازشــدن فریــم صفحــه کلیــد را بــه 
ــا اســتفاده از ایــن مکانیســم،  راحتــی امکان پذیــر می کنــد. هم چنیــن ب
ایــن  کــه  مدل هایــی  در   – را  بهداشــتی  ســرویس  قرص هــای 
ویژگــی را دارنــد – به راحتــی می تــوان جای گــذاری کــرد. ترکیــب ایــن دو 
باهــم یــک فضــای بســیار پاکیــزه و بهداشــتی بــه ســرویس بهداشــتی 
بخشید.  خواهد 

ــا ۵ ــک مــدل THIN تنه صفحــه کلیدهــای فــالش تان
میلی متــر هســتند. بــه ایــن ترتیــب ضخامــت بســیار 
کمــی بــرروی کاشــی های ســرویس خواهنــد داشــت و 
ظاهــری بســیار باریــک خواهنــد داشــت. درنتیجــه بــه 
ســادگی بــا ســایر اجــزاء ســرویس ادغــام می شــود. 
ناگفتــه نمانــد کــه اســتفاده از ایــن مــدل صفحــه 
 ،SLIM بــا فــالش تانک هــای مــدل  کلیدهــا همــراه 
چنــد ســانتی متر فضــای کم تــر از ســرویس را اشــغال 
خواهد کرد. 

ســری صفحــه کلیدهــای THIN در ۳ طراحــی و ۶ رنــگ 
متفــاوت – ازجملــه ســفید بــراق و مــات، کــروم بــراق و 
مات، مشکی مات و طالیی براق – موجود هستند. هم 
طراحــی چهارگوشــی و هــم طراحــی دایــره ای آن نیــز 
به شــکلی تمیــز و ســاده بــرای کاربــری آســان ســاخته 
شده اند. 

M572
Chrome-matt
External dimensions:
247 × 165 × 5 mm

M576
White-matt
External dimensions:
247 × 165 × 5 mm

M775
White-polished/gold-polished
External dimensions:
247 × 165 × 5 mm



میکروارگانیســم های زیــادی – ازجملــه باکتری هــا – در 
ــد. از ایــن رو  فضــای ســرویس بهداشــتی وجــود دارن
مــا مجموعــه ای از محصوالت مــان را همــراه بــا یــک 
ــال  ــه محیطــی کام ــال ســاخته ایم ک ــه آنتی باکتری الی
استریل را تضمین می کند. 
درواقــع ذرات نانــو نقــرا ای ایــن الیــه باعــث جلوگیــری 
می شــوند.  میکروارگانیســم ها  تکثیــر  و  جــذب  از 
آنتی باکتریــال،  نشــیمنگاه های  بــا  آن  ترکیــب 
ــه فضــای ســرویس شــما خواهــد بخشــید  محیطــی ب
کــه از تکثیــر هرگونــه باکتــری جلوگیــری خواهــد 
کرد. 

جامعــه  مســثله های  مهم تریــن  از  یکــی  بهداشــت 
اســت. حفــظ بهداشــت نــه تنهــا بــرای خودمــان، بلکــه 
بــرای عزیزان مــان نیــز مهــم اســت و مــا در مقابــل آن 
صفحــه  از  هریــک  رو  ایــن  از  هســتیم.  مســثول 
بــرای  ابــزار مجانــی  یــک  آلــکا  کلیدهــای نوآورانــه 
نیــز خواهــد  فرنگــی  توالــت  قــرص  کــردن  پخــش 
داشت. 
ایــن پخش کننــده طــوری طراحــی شــده اســت کــه 
مناســب  توالــت  قرص هــای  مختلــف  انــواع  بــرای 
ــت  ــف توال ــرروی مدل هــای مختل اســت و به راحتــی ب
نصــب شــده قابــل نصــب خواهــد بــود. درواقــع بــه
 لطــف مکانیســم بازشــونده صفحــه کلیدهــای آلــکا 
ــت فرنگی هــای  ــرای توال ــا ب ــن قرص ه اســتفاده از ای
دیــواری بســیار راحــت اســت. طــراوت و پاکیزگــی 
دلنشــین یــک امتیــاز بــزرگ اســت کــه همــه الیــق آن 
هستند. 

MOON-BLACK
Black-matt

TURN-BLACK
Black-matt

FUN-BLACK
Black-matt

M278
Black-matt

M778
Black-matt/chrome-polished
M678
Black-matt

M776
White-matt/chrome-polished
M676
White-matt

M578
Black-matt

M576
White-matt

NIGHT LIGHT-1
NIGHT LIGHT-1-SLIM
Glass-black

NIGHT LIGHT-2
NIGHT LIGHT-2-SLIM
Glass-black

NIGHT LIGHT-3
NIGHT LIGHT-3-SLIM
Glass-black

میکروارگانیســم های زیــادی –
ــد. از ایــن رو  فضــای ســرویس بهداشــتی وجــود دارن
مــا مجموعــه ای از محصوالت مــان را همــراه بــا یــک 
ــال  ــه محیطــی کام ــال ســاخته ایم ک ــه آنتی باکتری الی
استریل را تضمین می کند. 
درواقــع ذرات نانــو نقــرا ای ایــن الیــه باعــث جلوگیــری 
می شــوند.  میکروارگانیســم ها  تکثیــر  و  جــذب  از 
آنتی باکتریــال،  نشــیمنگاه های  بــا  آن  ترکیــب 
ــه فضــای ســرویس شــما خواهــد بخشــید  محیطــی ب
کــه از تکثیــر هرگونــه باکتــری جلوگیــری خواهــد 

WC tablet dispenser for
thorough hygiene of toilet
bowl.

در  باکتــری  انتقــال  از  جلوگیــری  راه حل هــای  از  یکــی 
بــه  نیــاز  بــدون  چیســت؟ سیســتم  بهداشــتی  ســرویس 
را  محصوالت مــان  از  ســری  ایــن  مــا  رو  ایــن  از  لمــس! 
لمــس  بــه  نیــاز  آن کــه  بــدون  کــه  داده ایــم  گســترش 
مســتقیم باشــد، تنهــا بــا اشــاره ای خــاص می تــوان از آن هــا 
اســتفاده کــرد. این گونــه کوچک تریــن باکتــری یــا ویروســی 
منتقل نخواهد شــد. 

Touch-free flushing prevents
the spread of viruses
and bacteria

Tilting mechanism of
flush plates for easier
tablets insertion

We protect 
your health

FLUSH PLATES ALCA

Antibacterial layer
destroys unwanted
micro-organisms





PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS

SLIM

STANDARD

Complete range of products

Dispenser of WC tablets
for each WC system

New 
generation

We trust our
products thus
we provide
an extended
15 year warranty

ecology

free WC tablets 
dispenser

۱۵ سال ضمانت
H = 125 mm

H = 83 mm

به شــکلی  آلــکا  تــوکار  تانک هــای  فــالش  مجموعــه 
طراحــی شــده اند کــه تمامــی نیازهــای مربــوط بــه خــود را 
پوشــش می دهنــد. ایــن موضــوع شــامل ایــن نکتــه مــی 
بــرای  تنهــا  نــه  محصــوالت  از  دســته  ایــن  کــه  شــود 
قرارگیــری در درون دیوارهــای یــک ســرویس، بلکــه بــرای 
ســرویس  و  کاذب  دیوارهــای  درون  در  قرارگیــری 
بهداشــتی های فضا باز نیز طراحی شــده اند!

مــا تنهــا تولیــد کنندگانــی هســتیم کــه ابــزاری بــرای 
پخــش کــردن قرص هــای توالــت درون هریــک از فــالش 
تانک های اســتانداردمان از ســال ۲۰۲۱ قرار داده ایم. این 
ــرای  پخش کننــده را می تــوان به عنــوان وســیله ای جــدا ب
مدل هــای قدیمی تــر فــالش تانک هــای تــوکار آلــکا نیــز 
کنید.  تهیه 

مدل های پایه ای و اســتاندارد
بــازار  در  مــا  ســاله  چندیــن  تجربــه  به لطــف 
تــوکار، مدل هایــی کــه مــا  فــالش تانک هــای 
فضایــی  هرگونــه  بــرای  می کنیــم  طراحــی 

مناســب خواهد بود.

به صرفه مدل هایی 
منابــع  از  یکــی  نزدیــک  آینــده ای  در  آب 
از  یکــی  بــه  تبدیــل  و  شــد  خواهــد  کمیــاب 
ارزشــمندترین ها در جهــان. از ایــن رو شــرکت 
آلکاپلست (ALCAPLAST) سری به صرفه فالش 
تانک های توکار خود را با نام ECOLOGY ارائه 
می کند. مدل های این سری با مصرف ۳۳٪ آب 
کم تــر در هریــک بــار تخلیــه، در صرفه جویــی 
از آب بســیار موثــر خواهنــد بــود. ایــن موضــوع 
طبیعــی  منابــع  بــه  کمــک  باعــث  تنهــا  نــه 
زمیــن، بلکــه باعــث کمــک بــه کم تــر شــدن 
هزینه هــای شــما خواهــد شــد. کــد ایــن دســته 
 «E» حــرف  بــا  تانک هــا  فــالش  از 

شروع می شود. 

مدل هایــی با تهویه
بــرای مواقعــی کــه تهویــه فضــای ســرویس بــه 
ــی ایجــاد  ــدازه کافــی نیســت، مــا یــک راه حل ان
ــه  ــی ک ــالش تانک های ــم؛ اســتفاده از ف کرده ای
ــه سیســتم تهویــه هســتند. کــد ایــن  مجهــز ب

مدل ها دارای حرف «V» هســتند. 
مدل هایــی با جایگاه فعال ســازی دوطرفه

ایــن سیســتم از فــالش تانک هــای تــوکار راه 
صفحــه  دادن  قــرار  بــرای  را  منعطــف  حلــی 
ــوی  ــا جل ــک ی ــر از فــالش تان کلیــد فــالش باالت
درمواقعــی  می دهــد.  ارائــه  تانــک  فــالش 
فعال ســازی  دکمه هــای  هســتید  مجبــور 
فــالش تانــک را بــرروی مخــزن آن قــرار دهیــد، 
مدل هــا  ایــن  از  می تــوان  مواقــع  ایــن  در 

استفاده کرد.

مدل های WOOD برای ســازه های چوبی
راه حلــی کــه آلــکا بــرای خانه هــا و دیگــر مــکان
ارائــه  از چــوب ســاخته شــده اند  کــه   هایــی 
تانــک  فــالش  سیســتم های  اســت،  کــرده 
توکار WOOD اســت. این مدل ها در فریم خود 
ــد کــه مخصــوص پیــچ کــردن  ــی دارن حفره های
ایــن  هم چنیــن  اســت.  چــوب  درون  آن هــا 
بــه  کــردن مخــزن آب  کــچ  قابلیــت  مدل هــا 
جلــو را نیــز دارد. ایــن مــدل  از فــالش تانــک 
در  کــردن  اســتفاده  بــرای  آلــکا  تــوکار  هــای 

خانه هــای متحرک نیز هســتند.
مدل هــای SLIM یا باریک

تانــک  فــالش  از مدل هــای  دیگــری  مجموعــه 
هــای تــوکار آلــکا بــا ضخامتــی ۸۳ میلی متــری 
ســاخته شــده اند و SLIM نــام دارنــد. ایــن مــدل 
هــا راه حلــی مناســب بــرای دیوارهــای کاذب 
مشــابه  مــوارد  ســایر  و  پارتیشــن ها  نــازک، 

هستند. 
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2022 – Even better
WC systems

mm

⟵ ⟵ ⟵ ⟵ ⟵

New inlet fill valve Free WC tablets
dispenser

New cistern hanging clips
with two-component
insulation

Easy lock – a set for wall
mounting

Innovation in attachment
of an angle valve to the
cistern

FEET LOCKING
SYSTEM

SLIDING RAIL HOLDER
OF WASTE
CONNECTOR

WATER SUPPLY
PIPE WITH O-RING

INSTALLATION FRAME
AND SLEEVE

year warranty

Innovations
that you
already know

بــه  آســان  و  ســریس  نصــب   
منبع آب

شــیر  بــا  نوآورانــه  آبــی  مخــزن 
پیســوار چند در یک زاویه ای

نصبی آســان و سریع تر
ســاخت،  در  جدیــد  راه کار  ایــن 
چارچــوب  اســت  شــده  باعــث 
در  و  به راحتــی  فالش تانــک 
دیــوار  در  عــادی  زمــان  نصــف 

نصب شود.

تنظیمــی دقیق
ــر  ــر و بهت قابلیــت تنظیــم بیش ت
آلــن تعبیــه  از طریــق پیچ هــای 
جلویــی  قســمت  در  شــده 
بــه  رســیدن  بــرای  چارچــوب، 

تنظیمــی مطلوب.

از  جلوگیــری  بــرای  راه حلــی 
ارتعاشــات و صدا

به لطــف متریــال دوالیــه ای گیــره 
هــا، از انتقــال ارتعاشــات در نقطــه 
و  آب  مخــزن  میــان  اتصــال 
مــی  فــالش جلوگیــری  چارچــوب 

شود. 
نصبی راحت

ــه  ــزن روب ــدن مخ ــم ش ــت خ قابلی
ایــن فــالش  امــکان نصــب  جلــو، 
در ســازه های چوبــی،  را  تانک هــا 
گچــی و متحــرک امکان پذیــر مــی

 کند.

بی صدا، ســریع، و بســیار ماندگار
خــاص  به صورتــی  شــیرها  ایــن 
برای تحمل فشار آب میان ۰٫۰۵ تا 
شــده اند.  ســاخته   MPa ۱٫۶
ــور خاصــی  ــه به ط ــد ک ــه نمان ناگفت
آب  ناخالصی هــای  دربرابــر  نیــز 

مقاوم هستند. 

کاســه  بــرای  بی نقــص  بهداشــتی 
توالت

برقــراری  بــرای  مناســب  راه حلــی 
مدل هــای  تمامــی  در  بهداشــت 
ــی  ــای ســرامیکی. حت کاســه  توالت ه
ــت  ــظ بهداشــت کاســه توال ــرای حف ب
های بدون لبه (Rimless) مزیتی کارامد 

است.
سازگاری ۱۰۰ درصدی

سیســتم های  تمامــی  بــا  ســازگاری 
 (Alca) استاندارد فالش تانک های توکار
و   (Slim) مدل هــای  از  به غیــر   –

(Wood)



پخش کننــده قــرص توالــت یــک وســیله ای اســت کــه در 
ــکا  ــوکار آل ــد فــالش تانک هــای ت ــر مدل هــای جدی بیش ت
موجــود هســتند و به طــور مســتقیم در بخــش تولیــد در 
آن هــا قرار می گیرند؛ بــدون افزایش قیمت!

ایــن وســیله بــرای نگهــداری از توالــت مناســب اســت و 
بــرای  وســیله  ایــن  موثــر.  آن  بهداشــت  حفــظ  در 
اســتفاده از انــواع مختلــف قرص هــای توالــت مناســب 
می باشد.

قرص هــای توالــت فرنگــی به صــورت مســتقیم، بــدون 
نیــاز بــه هیــچ ابزاری درون مخــزن آب قرار می گیرند. 
درواقــع مکانیســم بازشــونده صفحــه کلیدهــای فــالش 
بــه  کــه  بــه شــما می دهــد  را  امــکان  ایــن  آلــکا  تانــم 
راحتــی قــرص را درون مخزن فــالش تانک قرار دهید. 

تانــک  فــالش  آب  مخــزن  قــرص  ایــن  از  اســتفاده  بــا 
ضدعفونــی می شــود. عالوه بــرآن نیــز بــا هربــار تخلیــه 
آب، درون کاســه توالــت نیــز ضدعفونــی شــده و رایحــه 
خاصی نیز در آن پخش می شــود. 

ــر و نصــب شــده در ســرویس،  ــای قدیمی ت ــرای مدل ه ب
ــروش مــی  ــز به ف ــه نی ــن وســیله را به طــور جداگان ــا ای م
رســانیم؛ چراکــه می تــوان آن را بــرروی آن مدل هــای 
آلــکا نیز نصب نمود. 

۱۵ سال ضمانت

Included in new WC systems

For all types of WC tablets

Included in the WC systems
or available separately

Free WC 
tablets
dispenser

PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS

Discreet
toilet
freshener

Easy operation thanks
to the tilting function
of the flush plate

Disinfects the bowl and the
cistern of the WC system

The wc tablet
dispenser is a part

of the cistern

P169
WC tablets dispenser

Possibility to add
to older wc systems



Space 
saving
Space 
saving

۱۵ سال ضمانت

PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS SLIM

SL
IM

Use every inch

Full-fledged
solution, lower
building depth

New space saving
elbow waste
pipe for SLIM WC
systems

Innovated frame for
easier installation

STANDARDSLIM

mmmm

ــا، در  ــه شــده توســط متخصصیــن م به لطــف راه حــل ارائ
ــن ســانتی ترها  ــی اســتفاده از کم تری ــه حت ــی ک فضاهای
اهمیــت دارنــد می تــوان از فــالش تانــک تــوکار اســتفاده 
کــرد. مدل هــای SLIM بــرای ســرویس هایی بــا فضــای 
کوچــک و دیوارهایــی نازک تــر از ۱۵۰ میلی متــر بســیار 
مناســب هستند. 

در فریــم یــا چهارچــوب فــالش تانــک 
هــای تــوکار SLIM چنــد نوآوری تازه به 
وجــود ایجــاد شــده اســت. یکــی از آن 
ارتفــاع  تنطیــم  جدیــد  سیســتم  هــا 
ــا  ــکان را می دهــد ت ــن ام ــه ای اســت ک
ــاع ســریع تر انجــام شــود.  ــم ارتف تنظی
ــی ایــن مــدل  ــرآن نیــز عمــق کل عالوه ب
غیــر  بــه   – تــوکار  تانک هــای  فــالش 
ــر  ۹۵ میلی مت ــه – ــه تخلی از بخــش لول
مدل هــای  کــه  درصورتــی  اســت؛ 
اســتاندارد عمق ۱۲۵ میلی متری دارند. 

نوآورانــه  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
ایــن مــدل فــالش تانک هــا، اســتفاده از 
تخلیــه  لوله هــای  از  جدیــدی  نــوع 
اســت. لوله هــای تخلیــه اســتفاده شــده 
در ایــن مــدل فــالش تانک هــا بــا کــم
 تریــن حــد عمــق ممکــن ســاخته شــده
 انــد و در اشــغال فضــای کم تــر موثــر 
هســتند. هم چنیــن همــراه بــا راه حــل 
نصــب جدیــد، ایــن لولــه ســریع تر بــه 
سیستم فاضالب متصل می شود. 



شــیر  یــک   ECOLOGY مــدل  تــوکار  تانک هــای  فــالش 
ــا اســتفاده  تخلیــه خاصــی دارد کــه عملیــات تخلیــه را ب
دو  فنــاوری  هم چنیــن  می دهــد.  انجــام  کم تــر  آب  از 
۲ و ۴ لیتری – تخلیه ای که دارد، طبق استانداردهای  حجمی –
زیســت محیطــی و اقتصــادی روز اســت. درنتیجــه ایــن 
موارد می تواند ۳۳٪ آب کم تری را در هربار تخلیه مصرف 
کند.

فــالش تانک هــای تــوکار مــدل ECOLOGY کــه حجــم کــم 
تــری از آب را بــرای تخلیــه کاســه توالــت اســتفاده مــی 
کنند، برنده جایزه GAIA AWARDS سال ۲۰۱۴ در نمایشگاه 
۵ دبی شــده اند.  THE BIG

فــالش  قدیمی تــر  مدل هــای  تمامــی 
تانک های توکار آلکا – به غیر از مدل های 
بــه  به راحتــی  می تواننــد   – SLIM
سیســتم ECOLOGY مجهز شــوند. کافی 
را  آن  مخصــوص  تخلیــه  شــیر  اســت 
و  دهیــد  قــرار  آن  در  و  کنیــد  تهیــه 
نیــز  را  بــا آن  کاســه توالــت متناســب 
تهیــه کنیــد. حجــم تخلیــه آب را مــی 
از  بخواهیــد  کــه  هرزمــان  در  توانیــد 
۲ تــا ۶ لیتــر تنطیــم کنیــد. هم چنیــن 
درصــورت نیــاز، می تــوان حجــم تخلیــه 
را بــه ۳/۶ اســتاندارد لیتر بازگرداند. 

از آن جایــی کــه آب را به عنــوان طــالی 
اســتفاده  می کننــد،  طلقــی  آینــده 
اقتصــادی و بااحتیــاط از آن بســیار مهــم 
اســت. شــیر پرکن هــای جدیــد مــا نــه 
تنهــا بســیار ســریع کار می کننــد، بلکــه 
شــما را بــا ســر و صــدا اذیــت نمی کننــد. 
به صــورت  آن هــا  نیــز  دیگــر  طرفــی  از 
دقیــق فقــط بــه میزانــی کــه آب بــرای 
تخلیــه نیــاز اســت، در مخــزن آب پــر 
خواهنــد کــرد. نتیجــه آن نیــز حفــظ آب 
بیش تــر خواهد بود.

Saving 33%
of water at
each flush

2 L

4 L

ecology

۱۵ سال ضمانت

PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS

Maximally
ecological Systems Ecology

Innovative product
in the field of sustainable
development

Change your built in WC
system to ECOLOGY

New fill valve –
for extended longevity
and water saving

Small
flush

setting
4–2 l

Large
flush

setting
l 6–3,5

Flush valve
A06E

A160P-3/8"



ســری فــالش تانک هــای مجهــز بــه تهویــه مــا، 
به صــورت مســتقیم بــوی بــد را از درون کاســه 
فــن  به کمــک  و  می کنــد  خــارج  توالــت 
اســتخراج، بــو را از محیــط خارج می کند. 

ــه  ــد هــم ب ــک را می توانی سیســتم فــالش تان
و  کنیــد،  متصــل  مرکــزی  تهویــه  سیســتم 
خــط  جداگانــه.  اســتخراج  فن هــای  بــه  هــم 
تولید ما یک مدل فن استخراج – با کد P128– را 
بــرای  کافــی  قــدرت  کــه  می کنــد  ارائــه 
هدایــت کــردن بــوی بــد به بیرون را دارد. 

تــوکار  تانــک  فــالش  مدل هــای  ایــن 
 «V» ــکا کــه در کدهــای خــود حــرف آل
تهویــه  سیســتم  بــه  مجهــز  دارنــد، 
کاســه  داخــل  بــد  بــوی  کــه  هســتند 
توالــت را دفــع می کند. 
بــرای  تانک هــا  فــالش  مــدل  ایــن 
ــا دریچــه ســرویس هایی کــه پنجــره  ی
 ای ندارنــد، و توالت هایــی کــه درون 
بســیار  می گیرنــد  قــرار  حمــام 
تنهــا  نــه  چراکــه  هســتند؛  مناســب 
بلکــه  می کننــد،  دفــع  را  بــد  بــوی 
رطوبــت را نیــز از بیــن می برند.

بــرای  تهویــه دار  گونه هــای  انــواع 
ــکا  ــوکار آل تمامــی فــالش تانک هــای ت
موجــود هســتند. کافــی اســت آن را 
تهیــه کنید. 

فــالش  بــه  کــه  تهویــه ای  فن هــای 
متصــل  تهویــه دار  تانک هــای 
خریــد  هزینــه  یک بــار  هســتند، 
از  به غیــر  داشــت.  خواهنــد  فقــط 
بــرای  دیگــری  چیــز  هزینــه  آن 
نخواهنــد  را  تهویــه  آن  تکمیــل 
داشت. 

۱۵ سال ضمانت

PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS
WITH VENTILATION

ســری فــالش تانک هــای مجهــز بــه تهویــه مــا، 
به صــورت مســتقیم بــوی بــد را از درون کاســه 
فــن  به کمــک  و  می کنــد  خــارج  توالــت 

ــه  ــد هــم ب ــک را می توانی سیســتم فــالش تان
و  کنیــد،  متصــل  مرکــزی  تهویــه  سیســتم 
خــط  جداگانــه.  اســتخراج  فن هــای  بــه  هــم 

تولید ما یک مدل فن استخراج 
بــرای  کافــی  قــدرت  کــه  می کنــد  ارائــه 
هدایــت کــردن بــوی بــد به بیرون را دارد. 

WC systems
with ventilation

Connection options

Effective and
quiet ventilation
with immediate
elimination
of unwanted
odours

System solution For all types
of WC systems

No additional costs

Always 
fresh air

IN OUR OFFER
Extraction fan – P128
for pre-wall installation
systems with ventilation



ایــن ســری از مدل هــای فــالش تانــک تــوکار مــا از دو 
طرف – باالی مخزن به صورت افقی و جلوی مخزن مانند 
تمامی جایگاه های اســتاندارد – جایگاه فعال ســازی تخلیه 
آب دارنــد. ایــن مدل هــا بــرای مکان هایــی کــه بــرروی 
دیــوار جلــوی مخــزن نمی تــوان صفحــه کلیــد را قــرار داد، 
بســیار مناســب و کارامد هستند.

۱۵ سال ضمانت

Flexible
solution

PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS
WITH TOP OR FRONT ACTUATION

Universal
system for
non-standard
spaces
Systems with top
or front actuation

Opportunity to choose 100% Compatibility 
of flush plates

Space saving solution

H = 170 mm

بــرای  تانک هــا  فــالش  نــوع  ایــن 
لــت  توا درکنــار  شــدن  اســتفاده 
کمــی  ســاخت  ارتفــاع  کــه  هایــی 
مانــع   آن هــا  کاور  درب  و  دارنــد 
روی  کلیــد  صفحــه  بــه  دسترســی 
مناســب  نیــز  می شــوند  دیــوار 
می تــوان  به راحتــی  چراکــه  اســت؛ 
افقــی  حالــت  در  را  کلیــد  صفحــه 
بــرروی ســطح باالیــی دیــوار نصــب 
تانــک  فــالش  مدل هــای  کــرد. 
ارتفــاع  دو  در   AM119 و   AM118
موجــود  میلی متــری   1000 و   850
مدل هــای  نیــز  طرفــی  از  هســتند. 
AM119 مخصــوص اســتفاده شــدن 
و  هســتند  عــادی  دیوارهــای  در 
مخصــوص   AM118 مدل هــای 
دیوارهــای کاذب.

یــگاه  جا بــا  تانک هــا  فــالش 
مدل هــای  مــی  تما بــا  دوطرفــه 
ر  زگا ســا لــکا  آ کلیدهــای  صفحــه 
بخواهیــد  کــه  نــی  زما هســتند. 
در  را  نــک  تا فــالش  کلیــد  صفحــه 
نصــب  ر  دیــوا بــرروی  افقــی  لــت  حا
FLAT ز مدل هــای  کنیــد، اســتفاده ا
یــت  نها ننــد  می توا  THIN و 
ــد.  ــان کنن ی ا نما ر زیبایی شــان 

و  ر  کنــا در  آب  اتصــال  به لطــف 
آب،  مخــزن  جدیــد  شــکل 
قــل  حدا بــه  مــا  ســاخت  مهندســان 
ــرای نصــب  ب 170 میلی متــری  عمــق 
یــگاه  جا بــا  یــی  تانک ها فــالش 
ــود، رســیده ــاالی خ ب لســازی در  فعا
نــوع  یــن  ا نصــب  درنتیجــه  نــد.   ا
زه  ســا هیــچ  بــه  تانک هــا  فــالش 
بــه  شــدن  متصــل  بــرای  دیگــری 
نخواهنــد  ز  نیــا آب  تامیــن  منبــع 
داشت. 



۱۵ سال ضمانت

Harmony
with nature

Safe water connection

Easy mounting to wooden
construction houses

Specifically
developed
for wooden
construction
houses

PRE-WALL INSTALLATION SYSTEMS FOR
WOODEN-CONSTRUCTION HOUSES



Pre-wall installation systems ALCA



Specification of pre-wall 
installation systems ALCA

• سرعت دوبرابر
• بی سر و صدا

• مقاومتی ارتقاع یافته 
• ماندگاری باال تر

• کیفیتی باالتر با همان قیمت
• ضمانت ۶ ساله

• موجود در تمامی سیستم های فالش تانک آلکا
• برای خریداری شدن جدا نیز موجود می باشد و برای انواع مخزن ها مناسب است

• خوش بو کننده کارامد توالت
• ضدعفونی کننده کاسه توالت و مخزن آب فالش تانک

• موجود در تمامی فالش تانک های جدید و نوآوری شده آلکا
• کاربردی آسان به لطف مکانیسم بازشونده صفحه کلیدهای فالش تانک

• مناسب برای انواع مختلف قرص های توالت فرنگی
.P۱۶۹ امکان اضافه کردن آن به فالش تانک های قدیمی تر آلکا؛ کد محصول •

• تضمیــن نفوذناپذیــری: مخــزن آب فــالش تانــک به صــورت یــک تکــه ســاخته شــده اســت، 
که قابلیت نفوذناپذیری آن را تضمین می کند. 

• کنترل ۱۰۰ درصدی: استحکام درونی هر مخزنی با میزان فشار هوا کنترل می شود. 
• متریــال باکیفیــت: پلی اتیلــن اســتفاده شــده در ســاخت ایــن بخــش، کیفیتــی مانــدگار و 

عمری باال به آن بخشیده است

ــدازه ای کــه  ــک را به ان ــم فــالش تان ــاع فری ــا ارتف ــن امــکان را می دهــد ت ــن سیســتم ای ای
ضــروری اســت به راحتــی تنظیــم کنیــد. ایــن سیســتم نیــاز وجــود یــک شــخص دیگــر 
بــرای دســتیاری هنــگام نصــب را از بیــن بــرده و بعــث می شــود عملیــات نصــب دقیق تــر 

انجام شود.

SCHELL بســتن ورودی آب در مخزن آب؛ با کمک شــیر زاویه ای •
ــودن  ــم ب ــد نصــب می شــوند و محک ــگام تولی • اتصــاالت جوشــی؛ هن

آن ها تضمین شــده است.
• لولــه تامیــن آب همــراه با اورینگ.

تمامــی لوازم هــای جانبی موجود در بســته بندی:
بســته بندی تمامــی محصــوالت مــا یــک ســت کامــل از 
لــوازم مخصــوص نصــب را دارد، ماننــد لــوازم محکــم 

بســتن و درپوش های نصب.

۲۵ ســال ضمانت وجود و در دســترس ماندن تمامی لوازم های جانبی.

– می تواننــد  SLIM تمامــی مدل هــای فــالش تانک هــای تــوکار آلــکا – به غیــر از ســری
تبدیــل بــه نــوع به صرفــه یــا ECOLOGY شــوند. کافــی اســت شــیر تخلیــه آن هــا بــا 
مدل A۰۶E تعویض شود و توالت مناسب نصب شود. در این صورت حجم تخلیه 

آب میان ۲ تا ۶ لیتر می تواند تنظیم شود. 

• برخی از مدل های سری FLAT و تمامی مدل های THIN مجهز به این قابلیت هستند
و اجازه می دهند به راحتی قرص های توالت به مخزن اضافه شوند. 

• این مدل جدید اجازه می دهند در نصف زمانی که برای مدل های قدیمی تر
  صرف می شد، نصب در دیوار انجام شود. 

• قابلیت تنظیم شونده با کمک پیچ آلنی قرارگرفته برجلوی فریم فالش تانک.

• حجم کل آب در مخزن: ۹ لیتر
• تخلیه حجم کم: ۳ لیتر
• تخلیه حجم باال: ۶ لیتر

• ذخیره بهداشتی: ۳ لیتر
• پس از تخلیه حجم باال، یک ذخیره ۳ لیتری برای نایز احتمالی باقی خواهد ماند. 

• تمامی صفحه کلیدهای آلکا با تمامی مدل های فالش تانک های آلکا سازگار هستند. 

3 l

6 l

9 l

3 l6–9 l

New fill valves

Flush plates 
with tilting 
mechanism

Easy lock –
a set for wall
mounting

Free WC tablets 
dispenser 1 piece cistern

Dual flush

Ecological 
flushing

Optional 
accessories

New feet lock 
system

Safe and 
easy water 
connections

Spare part

Flush plates 
compatibility
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Alcasystem

ما بیش از ٢٤ ســال اســت که زندگی های
شــما را آســان تر و به روزتر کرده ایم!

تولید اولین شیر پر کن ورودی

استفاده از تجهیزات جدید تولیدی

معرفی محصوالت
(Alca) ویژه

آکادمی آموزشی آلکاپالست به منظور ایجاد
آگاهی بیش تر برای مشتریان راه اندازی شد

برنده جایزه (Reddot) سال ۲۰۱۴
برای طراحی مجموعه صفحه 
(Flat) کلیدهای فلت

D افتتاح سالن تولید

قرار گرفتن در بین ١٠٠ شرکت برتر چک

کسب موفقیت در مسابقه ١٠٠ کشور 
برتر چک از سال ٢٠١٧ تا ٢٠٢١ به صورت 
پی در پی و رسیدن به جایگاهی 
استثنایی در نظام اقتصادی کشور چک

برنده شدن جایزه طراحی IF سال 
٢٠١٨ برای طراحی صفحه کلیدهای 
(Night Light) مدل نایت الیت

افتتاح سالن تولید C تولید محصوالت

– در تاریخ  C افتتاح بزرگ ترین ســالن تولید – ســالن تولیدی
کل راه اندازی این شــرکت، با مســاحت ٢٠٠٠٠ متر مربع

 (Alcaplast) تغییر نام شرکت از آلکاپالست
به آلکادرین (Alcadrain) و عضویت در گروه 
 (Alca Group) آلکا

تولید تخلیه حمام پاپ-آپ 

بنیان گذاری شرکت خانوادگی
در کشور چک (Aَlcaplast) آلکاپالست

راه انــدازی خط تولید
توکار فالش تانک های 

راه اندازی خط تولید 
کفشورهای استیل 
(Alca) ضدزنگ

B افتتاح سالن تولید

پیروز شدن عنوان مدیر سال ۲۰۱۵
Radka» توسط مدیر اجرایی شرکت

Propokova» در معتبرترین رقابت 
مدیریتی کشور چک

یازده شعبه بین المللی، و صادرات به بیش از ٧٠ کشور در جهان

افتتاح سالن در رومانی

افتتاح سالن تولید جدید با مساحت 
۱۵۰۰ متر مربعی در کشور رومانی

معرفی سیستمی جدید به نام 
آلکاسیستم (Alcasystem) برای 
ارائه روشی جدیدتر و سریع تر برای 
ساخت و فعالیت که در زمان و 
تعداد کارکنان صرفه جویی می کند

برنده جایزه کارآفرین سال EY در کشور چک



Focus on quality.
With elegance and innovation.
This is how we approach
our work.

Romania

Ukraine

Russia

Iran

Georgia

Latvia

Belarus

Bulgaria
Serbia

Poland

Slovakia
Hungary

System walls

Sanitary systems

Complete assortment sanitary 
technology and piping systems

Piping systems
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