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ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ 

ALCAPLAST
ПОЛИМЕРБЕТОННИ КАНАЛИ 

Цена
По- ниска цена/ отлично съотношение 

между
По- висока цена

Свързаност, модулност

Присъединяване-странично ,долно и 

челно
Неспособност за допълнителни връзки

Ребра за закрепване в бетон
Почти гладка повърхност-лошо 

свързване с основният материал

Присъединителна сглобка за лесно 

свързване

Сложно свързване на различните 

елементи

Бърз монтаж Да Не

Тегло
Лесно боравене ,транспорт и 

инсталиране

Тежки-високи транспортни разходи, 

трудно боравене

материал

PP - полипропилен смесен с талк = 

твърд  ,нечуплив
Твърд, но чуплив

Лесно разполовяване ,възможност за 

пробиване

Пробиването на отвори е невъзможно, 

трудно скъсяване

гладък ,не абсорбиращ материал ,лесен 

за почистване
частично абсорбиращ материал

устойчив на химикали ограничена устойчивост на химикали

екология рециклируем и екологичен материал невъзобновяеми материали

експлотационен живот неограничен експлотационен живот
мехачично износване с течение на 

времето

приложение
райони за отводняване ,презо които 

преминават коли и камиони

райони за отводняване ,презо които 

преминават коли и камиони



МОДУЛНА СИСТЕМА

Модулната система дава възможност за лесни модификации 

на канала странично, челно или откъм дъното. (Модули 

„I“, „L“, „T“ и „X“). Едно от най-големите предимства 

е възможността за странично и долно свързване. 

Присъединяването на отделните канали е на бързи сглобки 

,които правят монтажалесен за всеки. Модулната система е 

модерен и иновативен начин на монтаж.

6 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
Материал на каналът и решетката, технологични процедури, 

периодичен тест и контрол на качеството на продукцията 

в рамките на ISO 9001: 2008 система за предоставяне на 

шест годишна гаранция. Крайният потребител може да бъде 

сигурен ,че каналите за външно отводняване на ALCAPLAST 

са с дълъг експлотационен живот.

БЪРЗО СГЛОБЯЕМ

Тялото на каналите е изработено от полипропилен.

Шприцоването на материалът дава възможност да бъдат 

изработени заготовки ,които могат лесно да бъдат отчупени 

за свъзване на различни преходи. За надеждна връзка 

на канала с изходната канализационна тръба можете да 

използвате нашият комплект аксесоари. Стабилността 

и здравината на каналите може да бъде увеличена чрез 

инсталиране на арматурни пръти в ниската им част.Каналите 

на ALCAPLAST значително намаляват инсталационното 

време ,както експертните и финансови разходи.

ИНОВАТИВЕН МАТЕРИАЛ

Тялото на нашия канал в сравнение с алтернативния канал 

от полимербетон е много по-лек ,а след инсталацията в 

бетоновото легло е също толкова здрав. Ниското тегло 

понижава транспортните разходи и увеличава неговата 

ефективност. Преместването по строителната площадка не 

е физически трудно дори и без маханизация. Материалът 

,който се използва е подсилен с талк – за неговото 

заздравяване и позволява пробиване на отвори в тялото на 

канала  без повреди.

Характеристики на каналите за 

външно отводняване на Alcaplast

Отводнителните канали на Alcaplast са модерни, иновативни и предлагат широка гама от продукти. За изграждане на 

пешеходни алеи ,пътища ,паркинги и тераси в близост до сградите ,които имат нужда от отводнителна система с лесен монтаж. 

Изработката на външните отводнителни канали  позволява, с лесни модификации, каналите да бъдат свързвани в права линия 

или странично. Вие можете също да свържете лесно канализационни тръби и  други притоци. ALCAPLAST отводнителните 

канали са устойчиви на химикали, механични деформации и вреди нанесени от времето.

ОТГОВАРЯЩИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КЛАСОВЕ НА НАТОВАРВАНЕ СЪГЛАСНО ЧДС EN 1433

Стрес категория 

ALCAPLAST

Клас А15 (15kN/1.5 тона)

Жилищни площи използвани от пешеходци и 

велосипедисти. Други области от подобен тип ,например 

паркове със случаен автомобилен трафик.
HOME, HOME+

Клас B125 (125 kN / 12.5 тона)
Тротоари ,пешеходни области и други подобни площи. 

Паркинг основно за леки автомобили.
STANDARD

Клас C250 (250 kN / 25 тона)
Пътища ,банкети и  прилежащи тротоари. Пешеходна зона, 

професионални паркинг места за леки автомобили.
PROFI

Клас D400 (400 kN / 40 тона) Пътища и магистрали. Паркинги и подобни площи. TOP

www.alcaplast.com



Технически решения на Alcaplast 

външни отводнителни канали 

Технически решения на Alcaplast външни отводнителни канали

1  РЕШЕТКИ
Можете да избирате между пет дизайна 

на решетките. Решетките HOME, HOME+, 

STANDARD и PROFI с дължина от 1000 мм 

са направени от поцинкована стомана. 

В TOP решетката е с дължина  500 мм и е 

направена от чугун.

„T”- профилната решетка е направена от 

поцинкована стомана

РЕШЕТКА ЗА КАНАЛ “HOME+” (A15)
Дължината на решетката е 1000 мм и е 

направена от поцинкована стомана. 

„T”- профилна решетка.

„С”- профилната решетка е направена от 

поцинкована стомана

РЕШЕТКА ЗА КАНАЛ “HOME” (A15)
Дължината на решетката е 1000 мм  и 

е направена от поцинкована стомана. 

„С”-профилната решетка е с механизъм за 

заключване.
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www.alcaplast.com

РЕШЕТКА ЗА КАНАЛ “STANDARD” 

(B125)
Дължината на решетката е 1000 мм и 

е направена от поцинкована стомана. 

Решетъчна структура с размер на отвора 

22х31мм.  Решетката е фиксирана към 

канала с четири болта.

РЕШЕТКА ЗА КАНАЛ “PROFI” (С250)
Дължината на решетката е 1000 мм и 

е направена от поцинкована стомана. 

Решетъчна структура с размер на отвора 

12х18мм. Решетката е фиксирана към канала 

с четири болта.

РЕШЕТКА ЗА КАНАЛ “TOP” (D400)
Дължината на решетката е 500 мм и е 

направена от чугун. Решетката е фиксирана 

към канала с четири болта.
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ГЛАДЪК МАТЕРИАЛ

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СГЛОБКА



4  ФИКСИРАНЕ НА РЕШЕТКАТА
Дизайнът на „HOME+” се базира на система 

за сигурност с иновативен плстмасов 

заключващ механизъм. Решетките от 

класовете STANDARD, PROFI и TOP се 

фиксират с крепежи.

7  КЛАПАН/ВОДЕН ЗАТВОР
Ако използвате изхода на дъното за връзка 

към канализацията можете да поставите и 

клапан/воден затвор против миризми.

6  МОДУЛНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Сглобяващата система дава възможност за 

лесно свързване на елементите! Това дава 

възможност не само за бърза инсталация 

,но и спестява разходи. Всички възможни 

форми на свъзване „I“, „L“, „T“ и „X могат 

да бъдат извършени без допълнителни 

аксесоари.

3  РАЗПОЛОВЯЕМ
Каналът може да бъде срязан на половина 

,като дава възможност за свързване с  

другите чрез наличния присъединителен 

елемент. Без остатък (фира).

С просто срязване на каналът наполовина 

вие можете да постигнете желаната 

дължина и форма. Половинката може да 

бъде използвана, където има нужда.

2   ОТВОДНЯВАЩО ТЯЛО
Конструкцията на 

канала е масивна 

и е направена 

от полипропилен ,който е устойчив на 

химикали ,механични и температурни 

натоварвания. След поставянето му в 

бетоново легло ,здравината на канала е 

сравнима с този от полимербетон. 
Каналът е с дължина 1000мм 

,вътрешен размер 100 х 100 мм.

10   ОТВОРИ ЗА ПРЕКАРВАНЕ  

НА АРМАТУРНИ ПРЪТИ
Чрез прекарване на арматурните пръти 

през подготвените отвори в основата 

на канала ,вие постигате по-голяма 

стабилност и капацитет на структурата. Чрез 

бетониране на арматурните пръти, можете 

да предотвратите евентуална кражба.

8  СТРАНИЧНИ КОНЕКТОРИ
Възможно свързване към канализационна 

тръба или водосточен сифон/шахта. Това 

е възможно с четири странични заготовки 

,които могат  лесно да бъдат счупени и 

свързани към тръба Ф50. Тапа /челна/ за 

канал с преход за отводняване Ф75.

9   ДОЛНО ОТВОДНЯВАНЕ
За по-лесно свързване с канализацията 

може да бъде използван вертикален изход.

Каналът лесно може да бъде свъзан към 

канализационна тръба Ф110 ,след като бъде 

счупен подготвения отвор.

„L” – образно свързване

„I” образна връзка

Приток Ф50

Преход Ф75

„Х” – образно свързване

„Т” – образно свързване

5  ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СГЛОБКА
Всяка половина от канала има в края си  по 

една мъжка и една женска част от елемента 

за присъединяване. Чрез плъзгане на 

мъжката в женската част получавате здраво 

и сигурно свързване.

Технически решения на Alcaplast външни отводнителни канали 



Области на приложение:
За отводняване на спортни игрища ,зелени площи ,частни 

площадки ,пешеходни  и велоалеи.

Предимства:
¡ модулна система

¡ бърз монтаж

¡  ниско тегло

¡  гаранция 6 години

¡  мразоустойчив и УВ устойчив

¡ лесен за почистване

Решетка

размер 138х998 мм, направена от 

поцинкована стомана  с  вътрешни отвори 

20х80 мм

Тяло

Вътрешен размер 100х100 мм , от 

PP-полипропилен подсилен с талк, устойчив 

на механични ,химични и температурни 

натоварвания.

Фиксиране на 

решетката
he

Клас на натоварване A15

Standard ЧДС ЕN 1433

Конекори /преходи HT Ф110 дънен, HT Ф50 страничен

Непромокаем
връзките могат да бъдат уплътнени с 

полиуретанов уплътнител

Опаковане

тегло(бр) 3,6 кг; размер (бр) 128×140×1015 

мм; количество (опаковка) 1 бр; количество 

(пале) 60 броя

AVZ101-R101
Външен отводняващ канал 100 мм БЕЗ видим ръб на 

рамката с поцинкована Т профилна решетка.

Външни отводнителни канали HOME

HOME

HOME

„Т” – ОБРАЗНА РЕШЕТКА РЕШЕТКА С БЕЗБОЛТОВ 

МОНТАЖ

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

СГЛОБКА



HOME+

Външен отводнителен канал HOME+

Области на приложение:
Подходи към къщи, офис сгради, тротоари, пешеходни 

зони, площади, спортни площадки, тераси, градини и 

сходни области

Предимства:
¡ модулна система

¡ бърз монтаж

¡  ниско тегло

¡  гаранция 6 години

¡  мразоустойчив и УВ устойчив

¡ лесен за почистване

¡  решетъчен заключващ механизъм

Решетка

Размер 133х998 мм, направена от

поцинкована стомана, с входни отвори 

20х80мм

Тяло

Вътрешен размер 100х100 мм , от 

PP-полипропилен подсилен с талк, устойчив 

на механични ,химични и температурни 

натоварвания.

Фиксиране на 

решетката
Да-решетъчен заключващ механизъм

Клас на натоварване A15

Standard ЧДС ЕN 1433

Конекори /преходи HT Ф110 дънен, HT Ф50 страничен

Непромокаем
връзките могат да бъдат уплътнени с 

полиуретанов уплътнител

Опаковане

тегло(бр) 3,6 кг; размер (бр)  145×140×1015 

мм; количество (опаковка) 1 бр; количество 

(пале) 60 броя

AVZ102-R102
Външен отводняващ канал 100 мм с видим ръб  и 

поцинкована метална решетка , C-профил

HOME+

“С”- ПРОФИЛНА 

РЕШЕТКА

РЕШЕТЪЧНА 

ЗАКЛЮЧВАЩА СИСТЕМА

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

СГЛОБКА



Решетка
dimension 132×998 mm, made of galvanized 

steel, grating 22×31 mm

Тяло

Вътрешен размер 100х100 мм , от 

PP-полипропилен подсилен с талк, устойчив 

на механични ,химични и температурни 

натоварвания.

Фиксиране на 

решетката
Да-крепежи от неръждаема стомана

Клас на натоварване B125

Standard ЧДС ЕN 1433 

Конекори /преходи HT Ф110 дънен, HT Ф50 страничен

Непромокаем
връзките могат да бъдат уплътнени с 

полиуретанов уплътнител

Опаковане

тегло(бр) 5,7 кг; размер (бр) 148×145×1015 

мм; количество (опаковка) 1 бр; количество 

(пале) 60 броя

STANDARD

STANDARD

AVZ102-R103
Външен отводняващ канал 100 мм с видим ръб  и 
поцинкована метална решетка 

Области на приложение:
Области с автомобилен трафик , тротоари, пешеходни 
зони и други зони за леки автомобили.

Предимства:
¡ модулна система
¡ бърз монтаж
¡  ниско тегло
¡  гаранция 6 години
¡  мразоустойчив и УВ устойчив
¡ лесен за почистване
¡  решетката е фиксирана към канала с болтове (4 бр/1 м)

Външен отводнителен канал STANDARD

РЕШЕТКИ БОЛТОВА ФИКСАЦИЯ

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

СГЛОБКА

31 mm

2
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Външен отводнителен канал PROFI

Решетка

Размер 132х998 мм, направена от 

поцинкована стомана,решетъчна структура 

с размер на отвора 12х18мм.

Тяло

Вътрешен размер 100х100 мм , от 

PP-полипропилен подсилен с талк, устойчив 

на механични ,химични и температурни 

натоварвания.

Фиксиране на 

решетката
Да-крепежи от неръждаема стомана

Клас на натоварване C250

Standard ЧДС EN 1433 

Конекори /преходи HT Ф110 дънен, HT Ф50 страничен

Непромокаем
Връзките  могат да бъдат упътнени с 

полиуретанов уплътнител

Опаковане

тегло(бр) 8,8 кг; размер (бр) 145×140×1015 

мм; количество (опаковка) 1 бр; количество 

(пале) 60 броя

PROFI

AVZ103-R104
Външен отводнителен канал 100мм поцинкован ръб 
и поцинкована решетка

Области на приложение:
Отводняване на професионални паркинги за леки, 
лекотоварни автомобили и пешеходни зони с 
прилежащите тротоари

Предимства:
¡  модулна система
¡ бърз монтаж
¡ ниско тегло
¡  гаранция 6 години
¡ мразоустойчив и УВ устойчив
¡ лесен за почистване
¡ решетката е фиксирана към канала с болтове (4 бр/1 м) ¡ 
рамка направена от поцинкована стомана

PROFI

РЕШЕТКИ БОЛТОВА ФИКСАЦИЯ

ПОЦИНКОВАНА РАМКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

СГЛОБКА

12 mm

1
8

 m
m



Области на приложение:
Отводняване на паркинги и по подобен начин използвани 

площи ,двулентови пътни платна  и други пътища

Предимства:
¡ модулна система

¡ бърз монтаж

¡  гаранция 6 години

¡  мразоустойчив и УВ устойчив

¡  лесен за почистване

¡ решетката е фиксирана към канала с болтове (4 бр/1 м)

¡ рамка направена от поцинкована стомана

Решетка

Размер 132х497 мм, направена от 

сферографитен чугун с входни отвори 20 х 

80 мм

Тяло

Вътрешен размер 100х100 мм , от 

PP-полипропилен подсилен с талк, устойчив 

на механични ,химични и температурни 

натоварвания.

Фиксиране на 

решетката
Да-крепежи от неръждаема стомана

Клас на натоварване D400

Standard ЧДС EN 1433 

Конекори /преходи HT Ф110 дънен, HT Ф50 страничен

Непромокаем
Връзките  могат да бъдат упътнени с 

полиуретанов уплътнител

Опаковане

тегло(бр) 15.8 кг; размер (бр) 145×140×1015 

мм; количество (опаковка) 1 бр; количество 

(пале) 30 броя

AVZ103-R201
Външен отводнителен канал 100мм поцинкован ръб  

и чугунена решетка

TOP

TOP

Външен отводнителен канал TOP

МОСТОВА РЕШЕТКА БОЛТОВА ФИКСАЦИЯ

ПОЦИНКОВАНА РАМКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА 

СГЛОБКА



Инсталация на ALCAPLAST каналите

Инсталация на ALCAPLAST каналите

AVZ101-R101 AVZ102-R102 AVZ102-R103

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

3–5 mm

Осигурете достатъчно място не само за канала,  

но и за необходимото бетоново легло.

Изберете локацията на изхода (най-ниската 

точка), началото и края на линията. Минималната 

височина на бетонната плоча 10 cm.

Нагласете височината ,така че да можете да 

зададете наклон. Инсталирайте каналите 

заедно с решетките в тях, за да избегнете 

дефорамацията на тялото по време на 

втвърдяването на бетона. За да избегнете 

замърсяване и нараняване на решетките, ние 

препоръчваме да ги покриете с PVC фолио.

Околната повърхност (настилка) трябва да 

бъде 3-5 мм над повърхността на канала. 

В случай на  павиране на често използвани 

площи, препоръчваме паветата в близост до 

канала да бъдат фиксирани към бетоновото 

легло

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

3–5 mm

Осигурете достатъчно място не само за канала,  

но и за необходимото бетоново легло.

Изберете локацията на изхода (най-ниската 

точка), началото и края на линията. Минималната 

височина на бетонната плоча 10 cm.

Нагласете височината ,така че да можете да 

зададете наклон. Инсталирайте каналите 

заедно с решетките в тях, за да избегнете 

дефорамацията на тялото по време на 

втвърдяването на бетона. За да избегнете 

замърсяване и нараняване на решетките, ние 

препоръчваме да ги покриете с PVC фолио.

Околната повърхност (настилка) трябва да 

бъде 3-5 мм над повърхността на канала. В 

случай на  павиране на често използвани 

площи, препоръчваме паветата в близост до 

канала да бъдат фиксирани към бетоновото 

легло

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

3–5 mm

Осигурете достатъчно място не само за канала,  

но и за необходимото бетоново легло.

Изберете локацията на изхода (най-ниската 

точка), началото и края на линията. Минималната 

височина на бетонната плоча 10 cm.

Нагласете височината ,така че да можете да 

зададете наклон. Инсталирайте каналите 

заедно с решетките в тях, за да избегнете 

дефорамацията на тялото по време на 

втвърдяването на бетона. За да избегнете 

замърсяване и нараняване на решетките, ние 

препоръчваме да ги покриете с PVC фолио.

Околната повърхност (настилка) трябва да 

бъде 3-5 мм над повърхността на канала. В 

случай на  павиране на често използвани 

площи препоръчваме да се процедира в 

съответствие с диаграмата по-долу.



Инсталация на ALCAPLAST каналите

AVZ103-R104 AVZ103-R201

3–5 mm

Осигурете достатъчно място не само за канала,  

но и за необходимото бетоново легло.

Изберете локацията на изхода (най-ниската точка), 

началото и края на линията. Минимална височина 

на бетонната плоча 15 см. Армирайте бетоновата 

плоча с арматура Ф10 мм на всеки 40 см.

Нагласете височината ,така че да можете да 

зададете наклон. За да се избегне деформация 

по време на инсталацията, каналът идва с 

метални планки, които след бетонирането му 

трябва дъ бъдат премахнати. 

Околната повърхност (настилка) трябва да 

бъде 3-5 мм над повърхността на канала. 

Каналът по цялата си височина трябва да бъде 

циментиран. Дебелината на бетоновата основа 

се препоръчва да е най-малко 15 см.

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

3–5 mm

Осигурете достатъчно място не само за канала,  

но и за необходимото бетоново легло.

Изберете локацията на изхода (най-ниската точка), 

началото и края на линията. Минимална височина 

на бетонната плоча 20 см. Армирайте бетоновата 

плоча с арматура Ф10 мм на всеки 40 см.

Нагласете височината ,така че да можете да 

зададете наклон. За да се избегне деформация 

по време на инсталацията, каналът идва с 

метални планки, които след бетонирането му 

трябва дъ бъдат премахнати. 

Околната повърхност (настилка) трябва да 

бъде 3-5 мм над повърхността на канала.

Каналът по цялата си височина трябва да бъде 

циментиран. Дебелината на бетоновата основа 

се препоръчва да е най-малко 20 см.

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

ПОДГОТОВКА НА КАНАЛИТЕ

ЗА БЕТОНИРАНЕ

Тялото на канала предлага готови 

(заготовки) отвори

за последващи свързвания.

Заготовките могат да бъдат 

отворени с чук ,но само при 

поставена решетка. Това ще 

възпрепятства щети по канала. 

След изчукването на отвора ,той 

може да бъде почистен с пила. Вие 

можете да изпозвате до четири 

странични изхода за свързване 

към тръби Ф50. Отворът на 

дъното може да бъде отворен по 

същия начин. Вие можете също да 

свържете и тръби 

с размер Ф110.

същия начин. Вие можете също да 

свържете и тръби

с размер Ф110.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

НА БЕТОН

Класът на якост е един от 

основните параметри на бетона. 

Бетон с обикновена степен на якост 

е общодостъпен  в бетоновите 

възли. Индивидуални параметри 

,на които бетонът трябва да 

отговаря за да бъде устойчив в 

своята среда през целия му жизнен 

цикъл.

Клас на 

якост

Тип 

ALCAPLAST
Класове

C12 / 15
HOME 

HOME +
A15 

C20 / 25 STANDARD B125

C30 / 37 PROFI C250

C30 / 37 TOP D400



Аксесоари за външни отводнителни канали

Аксесоари за външни отводнителни канали

AVZ-P002
Заключващ елемент AVZ100-R102

AVZ-P007
Клапан(воден затвор) против 

миризми за външен канал /към 

преход Ф110 

AVZ-P008
Кука за лесно изваждане на 

решетката

AVZ-P001
Преход за присъединяване къв Ф110

AVZ-P003
Преход за странично 

присъединяване Ф50

AVZ-P009
Тапа начална за канал

AVZ-P010
Тапа за канал с ексцентричен изход 

Ф110

AVZ-P004
Тапа,челна за канал с преход за 

отводняване Ф75

Опаковка - кашон 50 броя

Размер - кашон 590×390×240 мм

Тегло - кашон 5,48 кг

Опаковка - пакет 1 pc

Размер - пакет 150×85×85 мм

Тегло - пакет 0,082 кг

Опаковка - пакет 1 pc

Размер - пакет  25×30×125 мм

Тегло - пакет 0,013 кг

Опаковка - пакет 1 pc

Размер - пакет 115×70×5 мм

Тегло - пакет 0,026 кг

Опаковка - кашон 50 броя

Размер - кашон 590×90×240 мм

Тегло - кашон 3,17 кг

Опаковка - кашон 100 броя

Размер - кашон 590×390×240 мм

Тегло - кашон 7,08 кг

Опаковка - кашон 80 броя

Размер - кашон 590×390×240 мм

Тегло - кашон 10,544 кг

Опаковка - кашон 50 броя

Размер - кашон 590×390×240 мм

Тегло - кашон 3,45 кг





ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav

tel.: +420 519 821 044 

tel.: +420 519 821 041 

fax: +420 519 821 083

e-mail: alcaplast@alcaplast.com

www.alcaplast.com

ALCAPLAST екипът от специалисти са винаги на 

разположение за да помогнат при нужда

Чешки продукт

ISO 9001:2008

Издание 1/2015 © Alca plast, s. r. o.

Промени по размерите и дизайна са запазени.




