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ACO ShoweDrain
2GYRGQÙQçNRXSHOHQ
COLLECT:
Sbírat a pojmout
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ACO ShowerDrain

ACO ShowerDrain - plánovacie informácie

Jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré
sa vykonávajú pre bezbariérové sprchové
priestory, je rozhodnutie, akým spôsobom
navrhnúť odvodnenie. To je dôležité
nielen z estetického hľadiska, ale tiež z
technických dôvodov, pretože také riešenie

musí zodpovedať usporiadaniu kúpeľne
s prípadným spádom podlahy a ďalej musí
byť v súlade s použitými materiálmi dlažby.
ACO ShowerDrain ponúka tradičné bodové
odvodnenie (vpusty), kde je potrebné
zaistiť spád zo všetkých strán, ale aj líniové

odvodnenie (sprchové žľaby), kde príslušný
spád musí byť iba v jednom smere. Najmä
u luxusných dlaždíc a mramorových
materiálov veľkých rozmerov sú sprchové
žľaby ACO ShowerDrain optimálnym
riešením.

Inštalácia - možnosti umiestnenia sprchového žľabu
Líniové odvodnenie
Inštalácia pred stenou

najjednoduchšie riešenie spádu v jednom smere
spád smerom ku stene
eliminácia rizika pretečenia žľabu
odporúča sa použitie žľabu s kolmou prírubou
(viď stran 5)

Inštalácia pred stenou

spád v jednom smere
spád je iba v sprchovom priestore alebo je
možné vytvoriť spád celej kúpeľňovej podlahy
odporúča sa použitie žľabu s kolmou prírubou
(viď strana 5)
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Inštalácia pri vchode

spád v jednom smere, smerom od steny
pretekajúca voda/pena sa môže dostať do
kúpeľne
odporúča sa spád podlahy kúpeľne smerom
k sprchovému žľabu
dĺžka žľabu by mala presne zodpovedať
medzistenovému priestoru
je možné umiestniť oproti sprchovým dverám /
resp. pod tieto dvere

Inštalácia s dvomi žľabmi

dvojsmerový spád smerom od sprchového
priestoru
pretekajúca voda/pena sa môže dostať do
kúpeľne
odporúča sa spád podlahy kúpeľne smerom
k sprchovému žľabu
dĺžka žľabu by mala presne zodpovedať šírke
sprchového priestoru

Bodové odvodnenie
Inštalácia v strede

je potrebné mať spád v štyroch smeroch
komplikované rezanie dlaždíc

Inštalácia v strede

je potrebné mať spád v štyroch smeroch
komplikované rezanie dlaždíc

ACO ShowerDrain

Líniové odvodnenie
Inštalácia pri vchode

najjednoduchšie riešenie spádu v jednom smere
spád smerom ku stene
eliminácia rizika pretečenia žľabu
odporúča sa použitie žľabu s kolmou prírubou
(viď strana 5)

spád v jednom smere, smerom k vstupu
pretekajúca voda/pena sa môže dostať k
vstupu
odporúča sa spád podlahy kúpeľne smerom
k sprchovému žľabu
dĺžka žľabu by mala presne zodpovedať šírke
otvoru

Norma EN 1253-1 definuje minimálne
prietočné množstvá pre podlahové odtoky.
Hodnota pre podlahové odtoky DN 50 je
0,8 l/s. Tento parameter musí byť dosiahnutý pri akumulácii vody 20 mm nad roštom (viď nižšie uvedený obrázok). Akumulačné hladiny 20 mm môžu byť obvykle ľahko dosiahnuté pri podlahových vpustoch,
pretože podlaha tvorí spád zo štyroch strán
smerom k odvodneniu.
V tejto brožúre nájdete pre každý typ
sprchového žľabu tri hodnoty prietoku,
z ktorých jedna je podľa normy EN 1253
a zvyšné dve sú doporučené praktické
prietoky v závislosti na aplikácii. Prietoky
pre sprchové žľaby zabudované pri vstupe
sú nižšie, pretože nie je vhodné dovoliť
pretekanie vody cez sprchový žľab.

je potrebné mať spád v štyroch smeroch
komplikované rezanie dlaždíc

EN 1253

stena
vstup

Typ inštalácie

5

20 mm

Hydraulika sprchových žľabov
Výber sprchového odvodnenia vo všeobecnosti závisí na hodnotách použitých armatúrnych prvkov.
Minimálna prietočnosť štandardného sprchového žľabu ACO ShowerDrain dosahuje
0,4 l/s a preto je optimálnym riešením pre
väčšinu v súčasnosti dostupných sprchových hlavíc. Konkrétne hodnoty pre jednotlivé typy sprchových žľabov ACO ShowerDrain
v závislosti od typu inštalácie sú uvedené
v ďalšom texte pri popise technických parametrov.

Inštalácia v strede

prietok Q l/s

Inštalácia pred stenou

Bodové odvodnenie

Prietoková skúška podľa EN 1253-1

Nedoporučuje sa

Inštalácia oproti stene (s akumuláciou 5mm)

Odporúča sa

Inštalácia pri vstupe (bez pretekania)

Odporúča sa
5

ACO ShowerDrain

Hydroizolácia pre sprchové žľaby
Odparovanie

1. Žľaby bez príruby
Voda môže prenikať cez dlaždicové škáry.
Za normálnych okolností je betónová
doska vodotesná a dôjde k odpareniu
takto preniknutej vody. Avšak v prípade
dosiek, ktoré nie sú vodotesné (napr.
drevo), nie je táto metóda použiteľná.
V tomto prípade je nutné použiť žľaby
s prírubou a izoláciou.
Žľaby bez príruby sú k dispozícii v rámci
ACO ShowerDrain C.

Dlaždice
Lepidlo na dlaždice

Betón

Odparovanie

Dlaždice
Lepidlo na dlaždice
Hydroizolácia

2. Žľaby s prírubou
Voda môže prenikať cez dlaždicové škáry
a dochádza k jej zachytávaniu medzi
hydroizoláciou a dlaždicami. Potom dôjde
k odpareniu takto preniknutej vody.
Žľaby s prírubou sú k dispozícii v rámci
ACO ShowerDrain C
a ACO ShowerDrain E.

Betón

Dlaždice
Lepidlo na dlaždice
Hydroizolácia

3. Žľaby s prírubou pre
odvodnenie hydroizolácie
Voda je odvádzaná po vrstve hydroizolácie
do sprchového žľabu.
K dispozícii pre ACO ShowerDrain F.
4. Žľaby s kolmou prírubou
Sprchové žľaby s kolmou prírubou
poskytujú ďalšiu ochranu proti problémom
s netesnosťami u veľmi citlivých stenových
a podlahových spojov.
Žľaby s kolmou prírubou sú k dispozícii
v rámci ACO ShowerDrain C
a ACO ShowerDrain E.

Betón

Dlaždice
Odparovanie

Lepidlo na dlaždice
Hydroizolácie

Betón

Prenos hluku
Výrobky ACO ShowerDrain boli podrobené
skúškam podľa noriem DIN 4109
a SIA 181, aby bolo možné stanoviť ich
zdokonalenú úroveň prenosu hluku.
Príslušné skúšky vykonával Ústav IBP
vo Fraunhofere, ktorý má akreditáciu

6

DAP podľa noriem EN FSO/ICE 17025.
Hladina rázového hluku (voda dopadajúca
na podlahovú dosku) bola nameraná
s hodnotou 27 dB(A). DIN 4109 a VDI 4100
uvádzajú hodnotu 30dB(A). To znamená,
že ACO ShowerDrain spĺňa kritériá noriem,

a dokonca spĺňa aj úroveň II ochrany proti
hluku pre byty v bytových domoch podľa
nariadenia VDI 4100.

ACO ShowerDrain

7

3

EG150
Podlahové nerezové vpusti

Podlahové vpusti EG150 teleskopicky nastavitelné

Podlahové vpusti EG150 teleskopicky nastavitelné
Produktové informace
ACO Produktové výhody
■ RVTWFR\UÌÝYVcTÉYb
■ _bQÌTF\LSUñÝWFHOV_ñÝ^cÁ_ÉYÝ[PMVU
■ jednoduché, hygienické a ekonomické

3

ZLðLUÌÝVJWFJØ
■ _b[VRñÝWYØ\VRÝ ÝS[

■ cÝULYLcV_ÇÝVHLSP ÝTF\LYPÁSÝÝ!+7+Ý


■ WSUÉÝVJWV_ÌJÁÝUVYTÉÝ'0Ý
■ _OVJUÇÝWYVÝYØcUÇÝWVJSFOV_ÇÝWV_YHOb
 RLYFTPHRÁÝJSFòGF

 WYb[RbZPIUÇÝFÝHLTLU\V_ÇÝWV_YHOb
 vinylové podlahy

Nerezové podlahové vpusti
Specifikace produktu
■ YVcTÉYÝYÁT^ÝaTTÝULGVÝRY^OV-

_ÇÝWYV_LJLUÌÝ%TTÝWV^cLÝWYVÝ_PUbS
■ ðYV^GV_ÁÝFYL\FHLÝYVð\^
■ _ñðRV_ÉÝUF[\F_P\LSUÇÝZLðLUÌ

■ JÉYV_FUñÝYVð\ÝcÝULYLcV_ÇÝVHLSP
 \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-Ý

 _LSPRV[\ÝV\_VYØÝÝTT

8cSW[SQi`gdeÏ

Popis

Celková
výška

Vhodné pro

7NYSQ]MOÏ
PÏd[_

Cena/ks
[EUR]

[mm]
Odtok: DN 50
■ -LYFTPHRÁÝ

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤
■ 7\FUJFYJ
■ %ÉYV_FUñÝYVð\

JSFòGF
Ý Ý

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

cení hydroizolace
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

Ý Ý
Ý Ý

405154

130,-

405143

117,-

JSFòGF
■ Cementový a

WYb[RbZPIUñÝ
povrch

■ Vinylové

■ Úprava pro vinylo-

56

111,-

■ -LYFTPHRÁÝ

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

vé podlahy
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

405149

WYb[RbZPIUñÝ
povrch

■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ 3ZÌY^GFÝWYVÝWZPHOb-

■ Cementový a

Ý Ý

podlahy
■ PVC krytiny
■ !S\YV

:Ý_LðRLYñHOÝHLUV_ñHOÝ×JFQØÝ[LÝQLJUÁÝVÝULcÁ_FcUÁÝHLUV_ÁÝJVWVY^ILUÌ
ÝCeny jsou bez DPH
M20

EG150
Podlahové nerezové vpusti

Podlahové vpusti EG150 teleskopicky nastavitelné

Popis

Celková
výška

Vhodné pro

7NYSQ]MOÏ
PÏd[_

■ -LYFTPHRÁÝ

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤
■ %ÉYV_FUñÝYVð\

JSFòGF
Ý Ý

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

cení hydroizolace
■ %ÉYV_FUñÝYVð\

405151

111,-

■ -LYFTPHRÁÝ

Ý Ý
Ý Ý

■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-
■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

JSFòGF
■ Cementový a
WYb[RbZPIUñÝ
povrch

3
405156

131,-

405145

118,-

97304

110,-

400806



400826

117,-

97201



97204



97208



■ Vinylové

■ Úprava pro vinylo-

vé podlahy
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ Cementový a

WYb[RbZPIUñÝ
povrch

■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ 3ZÌY^GFÝWYVÝWZPHOb-

Cena/ks
[EUR]

[mm]

■ 7\FUJFYJ

Ý Ý

podlahy
■ PVC krytiny
■ !S\YV

Odtok: DN 70
■ -LYFTPHRÁÝ

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤
■ 7\FUJFYJ
■ %ÉYV_FUñÝYVð\

JSFòGF
Ý Ý

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

cení hydroizolace
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ -LYFTPHRÁÝ

Ý Ý
Ý Ý

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

Ý Ý

■ %ÉYV_FUñÝYVð\

JSFòGF
Ý Ý

■ -LYFTPHRÁÝ

Ý Ý
Ý Ý

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

JSFòGF
■ Cementový a

WYb[RbZPIUñÝ
povrch
■ Vinylové

■ Úprava pro vinylo-

vé podlahy
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ Cementový a

WYb[RbZPIUñÝ
povrch

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤

cení hydroizolace
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

podlahy
■ PVC krytiny

■ -LYFTPHRÁÝ

■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ 3ZÌY^GFÝWYVÝWZPHOb-

WYb[RbZPIUñÝ
povrch

■ !S\YV

■ 7RSVUÝVJ\VR^Ý¤
■ 7\FUJFYJ

JSFòGF
■ Cementový a

■ Vinylové

■ Úprava pro vinylo-

vé podlahy
■ %ÉYV_FUñÝYVð\
■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ Cementový a

WYb[RbZPIUñÝ
povrch

■ \ZÌJFÝcÁ\ÉòLÝ-

■ 3ZÌY^GFÝWYVÝWZPHOb-

Ý Ý

podlahy
■ PVC krytiny
■ !S\YV

:Ý_LðRLYñHOÝHLUV_ñHOÝ×JFQØÝ[LÝQLJUÁÝVÝULcÁ_FcUÁÝHLUV_ÁÝJVWVY^ILUÌ
ÝCeny jsou bez DPH
M20

3
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ShowerDrain C
2_g`S[]_iÓn[MNl

-V^WLSUV_ñÝ[WYHOV_ñ ÝòSFGÝ7OV`LY%YFPUÝ#Ý

2_g`S[]_iÀ d`bOW_iÀ n[MN<W_jSb)bMX]'
Produktové informace
■ cÝULYLcV_ÇÝVHLSP ÝTF\LYPÁSÝÝ!+7+Ý

ACO Produktové výhody

 Ý

■ TPUPTÁSUÌÝ[\F_LGUÌÝ_ñðRFÝTT ÝWVÝ

■ _bQÌTF\LSUñÝFÝYVcLGÌYF\LSUñÝ JÌSUñÝ

OVYUÌÝOYFU^ÝWZÌY^Gb
■ WSUñÝWZÌ[\^WÝFòÝWVÝVJWFJUÌÝWV\Y^GÌÝWYVÝ

[UFcðÌÝIPð\ÉUÌ

 *TTÝ*TTÝRÝWZÌY^GÉ

■ PU[\FSFIUÌÝ_ñðRV_ÉÝUF[\F_P\LSUÇÝUVObÝ

 *TTÝ*TTÝRÝWZÌY^GÉ

WYVÝ[UFJUV^ÝTVU\Áò

■ UFÝ_ñGÉYÝcLÝ\ZÌÝ_cOSLJØÝULYLcV_ñHOÝYVð\Ø

3X]X_iÀn[MNdW_bXm_]eÙ[]Ï `_Q[MW_i_g `cÏbgN_g`b_deTbZ_iÓXm_[MOS
Specifikace produktu
■ WYØ\VR

  ÝS[ÝWYVÝòSFGbÝ_ñðRbÝ*TT
  ÝS[ÝWYVÝòSFGbÝ_ñðRbÝ*TT

■ VJ\VRV_ÁÝ\Y^GRFÝRVTWF\PGPSUÌÝ[ÝWV\Y^GÌTÝ

%0Ý
■ ðÌZRFÝ\ÉSFÝòSFG^ÝÝTT

8cSW[SQn[MNh
àÏcZM

Výška

Délka L1

Délka L2

àÏcZM&

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

7NYSQ]MOÏPÏd[_

Cena/ks
[EUR]

0]deM[MP]ÏiÀÅZMZ`cÏbgNT\\ OS[Z_iÙdeMiSN]ÏiÀÅZM\\iÀÅZMbÙ\SPZg\\
70





745

130

9010.88.01

150,-

70



785

845

130

9010.88.02



70



885



130

9010.88.03



70





1045

130

9010.88.04



0]deM[MP]ÏiÀÅZMZ`cÏbgNT\\ OS[Z_iÙdeMiSN]ÏiÀÅZM\\iÀÅZMbÙ\SPZg\\
70





745

130

9010.88.22

150,-

70



785

845

130

9010.88.23



70



885



130

9010.88.24



70





1045

130

9010.88.25



L2

A_Q]ÏgmÙiTb\\

A_Q]ÏgmÙiTb\\

12

L1

B

3

WFHOV_ñÝ^cÁ_ÉYÝ[PMVU
■ J_ÉÝ[\F_LGUÌÝ_ñðRb

DN 50

8cSW[SQb_Åeh

Vzhled

Cena bez DPH [EUR]

58

)Ó[ZM_NYSQ]MOÏPÏd[_

Název
685 mm

785 mm

885 mm

\\

Wave

9010.88.61

9010.88.62

9010.88.63

9010.88.64

7X^FYL

9010.88.68

9010.88.69

9010.88.70

9010.88.71

Tile

9010.88.82

9010.88.83

9010.88.84

9010.88.85









:Ý_LðRLYñHOÝHLUV_ñHOÝ×JFQØÝ[LÝQLJUÁÝVÝULcÁ_FcUÁÝHLUV_ÁÝJVWVY^ILUÌ
ÝCeny jsou bez DPH
M20

ShowerDrain C
2_g`S[]_iÓn[MNl

-V^WLSUV_ñÝ[WYHOV_ñ ÝòSFGÝ7OV`LY%YFPUÝ#Ý

3

2_g`S[]_iÀ d`bOW_iÀ n[MN<W_jSb)bMX]'
Produktové informace
■ cÝULYLcV_ÇÝVHLSP ÝTF\LYPÁSÝÝ!+7+Ý

ACO Produktové výhody

 Ý

■ TPUPTÁSUÌÝ[\F_LGUÌÝ_ñðRFÝTT ÝWVÝ

■ _bQÌTF\LSUñÝFÝYVcLGÌYF\LSUñÝ JÌSUñÝ

OVYUÌÝOYFU^ÝWZÌY^Gb
■ WSUñÝWZÌ[\^WÝFòÝWVÝVJWFJUÌÝWV\Y^GÌÝWYVÝ

[UFcðÌÝIPð\ÉUÌ

WFHOV_ñÝ^cÁ_ÉYÝ[PMVU
■ J_ÉÝ[\F_LGUÌÝ_ñðRb

 *TTÝ*TTÝRÝWZÌY^GÉ

■ PU[\FSFIUÌÝ_ñðRV_ÉÝUF[\F_P\LSUÇÝUVObÝ

3

 *TTÝ*TTÝRÝWZÌY^GÉ

WYVÝ[UFJUV^ÝTVU\Áò

■ UFÝ_ñGÉYÝcLÝ\ZÌÝ_cOSLJØÝULYLcV_ñHOÝYVð\Ø

3X]X_iÀn[MNdiSbeXZÙ[]Ï deT]_i_g `cÏbgN_g`b_deTbZ_iÓXm_[MOS
Specifikace produktu
■ WYØ\VR

  ÝS[ÝWYVÝòSFGbÝ_ñðRbÝ*TT
  ÝS[ÝWYVÝòSFGbÝ_ñðRbÝ*TT

■ VJ\VRV_ÁÝ\Y^GRFÝRVTWF\PGPSUÌÝ[ÝWV\Y^GÌTÝ

%0Ý
■ ðÌZRFÝ\ÉSFÝòSFG^ÝÝTT

8cSW[SQn[MNh
àÏcZM

Výška

Délka L1

Délka L2

àÏcZM&

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

7NYSQ]MOÏPÏd[_

Cena/ks
[EUR]

0]deM[MP]ÏiÀÅZMZ`cÏbgNT\\ OS[Z_iÙdeMiSN]ÏiÀÅZM\\iÀÅZMbÙ\SPZg\\
70





745



9010.88.08

150,-

70



785

845



9010.88.09



70



885





9010.88.10



70





1045



9010.88.11



0]deM[MP]ÏiÀÅZMZ`cÏbgNT\\ OS[Z_iÙdeMiSN]ÏiÀÅZM\\iÀÅZMbÙ\SPZg\\
70





745



9010.88.29

150,-

70



785

845



9010.88.30



70



885





9010.88.31



70





1045



9010.88.32



L2

A_Q]ÏgmÙiTb\\

A_Q]ÏgmÙiTb\\

B

12

20

L1

DN 50

8cSW[SQb_Åeh

Vzhled

Cena bez DPH [EUR]

)Ó[ZM_NYSQ]MOÏPÏd[_

Název
685 mm

785 mm

885 mm

\\

Wave

9010.88.61

9010.88.62

9010.88.63

9010.88.64

7X^FYL

9010.88.68

9010.88.69

9010.88.70

9010.88.71

Tile

9010.88.82

9010.88.83

9010.88.84

9010.88.85









:Ý_LðRLYñHOÝHLUV_ñHOÝ×JFQØÝ[LÝQLJUÁÝVÝULcÁ_FcUÁÝHLUV_ÁÝJVWVY^ILUÌ
ÝCeny jsou bez DPH
M20



3

ShowerDrain B
2_g`S[]_iÓn[MNl

-V^WLSUV_ñÝ[WYHOV_ñ ÝòSFGÝ7OV`LY%YFPUÝ"Ý

2_g`S[]_iÀ d`bOW_iÀ n[MN<W_jSb)bMX]&
Produktové informace
■ cÝULYLcV_ÇÝVHLSP ÝTF\LYPÁSÝÝ!+7+Ý

ACO Produktové výhody



■ snadná instalace

■ plastová odtoková výpust s pachovým

■ _b[VRÁÝ_FYPFGPSP\FÝUF[TÉYV_ÁUÌÝVJ\VR^

^cÁ_ÉYLT

 V\VIUñÝVJ\VRÝVÝ¤

■ _bQÌTF\LSUñÝWFHOV_ñÝ^cÁ_ÉYÝ[PMVU

 HLSRV_ÁÝ*TT

 RÝPcVSFIUÌÝWZÌY^GÉÝ*TT
■ ULYLcV_ñÝYVð\Ý7SV\

3X]X_iÀn[MNd`cÏbgN_g`b_deTbZ_iÓXm_[MOS
Specifikace produktu
■ WYØ\VR

  ÝS[ÝWVJSLÝ%+0Ý'0Ý ÝOSFJPUFÝ

_VJbÝUFÝWVJSFcLÝÝTT
  ÝS[ÝGLcÝOSFJPUbÝ_VJbÝUFÝWVJSFcL

■ VJ\VRV_ÁÝ\Y^GRFÝRVTWF\PGPSUÌÝ[LÝ[\FU-

JFYJUÌTÝOYJSV_ñTÝWV\Y^GÌTÝ
%0ÝÝÝ%0Ý
■ ðÌZRFÝ\ÉSFÝòSFG^ÝÝTT

8cSW[SQiÀb_NZh
àÏcZM

Výška

Délka L1

Délka L2

àÏcZM&

7NYSQ]MOÏPÏd[_

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

70





745

130

9010.78.70



70



785

845

130

9010.78.71

151,-

70



885



130

9010.78.72

158,-

70





1045

130

9010.78.73



Cena/ks

89

57

[EUR]

L2
L1

B
64

3

■ [\F_LGUÌÝ_ñðRF

)M[ÅÏd_beX\S]e`b__Qi_Q]T]ÏZ_g`S[S]YMZ_Yd_gd`bOW_iÓn[MNlMi`gdeX
naleznete na našich specializovaných
internetových stránkách: jjjMO_Om

60

:Ý_LðRLYñHOÝHLUV_ñHOÝ×JFQØÝ[LÝQLJUÁÝVÝULcÁ_FcUÁÝHLUV_ÁÝJVWVY^ILUÌ
ÝCeny jsou bez DPH
M20

ShowerStep
8cSOW_Q_iÓ[XÅel

3ZLHOVJV_ÇÝSPð\bÝ7OV`LY7\LWÝ

3

8cSOW_Q_iÓ[XÅel<W_jSb<eS`
Produktové informace
■ cÝULYLcV_ÇÝVHLSP ÝTF\LYPÁSÝÝ!+7+Ý

ACO Produktové výhody



■ snadná instalace

■ _YHOUÌÝWSVHOFÝVÝðÌZHLÝTTÝ[ÝTVòUV[\ÌÝ

■ \ZPÝ_ñðRbÝWYVÝYVcJÌSUÇÝ\SV^ð]RbÝJSFòJPH

WZÌTÇÝPU[\FSFHLÝ[RSLUÉUÇÝ[WYHOV_ÇÝ
cÁ[\ÉUb
■ WV_YHO
 GYV^ðLUñÝTF\Uñ
 LSLR\YVSb\PHRbÝSLð\ÉUñÝSL[RSñ

■ dostupné ve dvou délkách
■ WZLJMVYTV_FUñÝ[WÁJ

3

8cSOW_Q_iÓ[XÅel\SmXd`ÙQ_iM]_g`_Q[MW_gd`bOWlM_Z_[]Ï`_Q[MW_g
Specifikace produktu
■ J_ÉÝJÇSRb

■ \ZPÝ_ñðRbÝWVJSLÝ\SV^ð]RbÝJSFòGb

 ÝTT

 10 mm

 ÝTT

  ÝTT

 ScLÝcRYÁ\P\ÝUFÝWV\ZLGUñÝYVcTÉY

 15 mm

8cSW[SQiÀb_NZh

:_m\Tbl
L
[mm]

7NYSQ]MOÏPÏd[_

H1
[mm]

H2
[mm]

Cena bez DPH
[EUR]

Levý

Pravý

9010.72.41

9010.72.47



8_ibOW_iÙÄ`bMiM&b_gÅS]À
10




 

9010.72.42

9010.72.48



15



9010.72.43

9010.72.49

73,-

10

9010.72.44

9010.72.50

41,-

9010.72.45

9010.72.51

44,-

15

9010.72.46

9010.72.52



10

9010.72.53

9010.72.59

77,-

9010.72.54

9010.72.60

84,-

 

30

8_ibOW_iÙÄ`bMiM+[SZeb_[leXOZl[SÅeT]À




 



15

9010.72.55

9010.72.61

88,-

10

9010.72.56

9010.72.62

48,-

9010.72.57

9010.72.63

50,-

9010.72.58

9010.72.64

53,-

 

30

15

12

7WYHOV_ñÝòSFG
Duschrinne

L

ACO ShowerStep links

!#2Ý7OV`LY7\LWÝlevý

H2

:Ý_LðRLYñHOÝHLUV_ñHOÝ×JFQØÝ[LÝQLJUÁÝVÝULcÁ_FcUÁÝHLUV_ÁÝJVWVY^ILUÌ
ÝCeny jsou bez DPH
M20

!#2Ý7OV`LY7\LWÝpravý
ACO ShowerStep rechts

H1

61

Na silnú rodinu sa môžete spoľahnúť.

Sanita technická brožúra/ACO/SK/01/2010/designfriendly

ACO Stavebné prvky, s.r.o.

