ACO ShowerDrain
Technické informácie

ACO ShowerDrain

Urobte na svojich zákazníkov dojem elegantným dizajnom riešení odtoku kúpeľne

Spoločnosť ACO vám ponúka riešenie
poprednej svetovej značky v oblasti
odvodnenia. Výrobky ACO ShowerDrain
uspokoja nároky mnohých staviteľov
i architektov vďaka skvelému dizajnu
a bezchybnej funkčnosti.
Kvalita a funkčnosť ACO pre vás
znamená bezpečnú voľbu
Vysoká kvalita sa neobmedzuje na
dizajn, materiály a povrchovú úpravu,
teda aspekty, ktoré majú prinajmenšom
rovnako vysokú prioritu ako manipulačná
a inštalačná bezpečnosť na stavenisku.
Vďaka nízkym a flexibilným inštalačným
výškam a spoľahlivým tesniacim systémom
má ACO ShowerDrain riešenie pre každú
aplikáciu.

Oblúková forma ACO ShowerDrain
získala cenu IF za dizajn výrobkov
v roku 2009 a cenu „Red Dot“ za
dizajn roku 2009.

Rozdiel spočíva v detailoch
Z dlhodobého hľadiska je ACO
ShowerDrain rozhodnutie pre
nekompromisný luxus, u ktorého je
možné spoľahnúť sa na všetky detaily.
Extrémne hladké povrchy zaručujú
bezpečný odtok a hygienu v kúpeľniach.
Tesniace systémy, spoje a hrúbka
materiálov sú zárukou nízkych hlukových
emisií. ACO ShowerDrain spĺňa najnovšie
predpisy v oblasti požiarnej chrany pre
viacposchodové budovy.

Atraktívny dizajn ocenení
Aktuálny program ACO ShowerDrain
vďaka širokej palete atraktívnych riešení
umožňuje vyhovieť vkusu naozaj každému.
Nechýba ani možnosť individuálnych
riešení, či už prispôsobením žľabu na
mieru alebo napríklad vygravírovaním
firemného loga na rošte.
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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
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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
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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
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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
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ACO ShowerDrain – prehľad systému

K dispozícii so systémovou
doskou

Vhodné pre vinylovú
podlahu

Príruba*

Konštrukčná výška (mm)

Šírka žľabu / rozmer roštu

K dispozícii svetlá LED

Opieskované rošty

Kefou brúsené rošty

Sklenené/minerálne rošty

Elektrolyticky leštené rošty

Tvar

Protizápachová
uzávierka (mm)

Inštalačné kritériá

Konštrukčné kritériá

Žľaby

Strana

Rovný

x

x

x

84

105

50

H, V

x

Rovný

x

x

x

84

79

25

H, V

x

Oblúkový

x

x

84

105

50

H, V

Rohový

x

x

84

105

50

H, V

x

70

93

50

N, H, V

Rovný

x

70

65

30

N, H, V

Rovný

x

100

87

50

N

Rovný

x

100

67

30

Rovný

x

12
12
ACO ShowerDrain E

22
ACO ShowerDrain C

34

ACO ShowerDrain F

46

Vpusty

Strana
x

x

150

50

H

x

x

150

30

H

x

x

150

50

H

150

50

150

50

x

100

50

x

150

50

x

100

50

x

*H = horizontálna príruba, V = vertikálna (kolmá) príruba, N = bez príruby
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20

ACO ShowerDrain Easyflow

58

ACO ShowerDrain Wal-Selecta

62

ACO ShowerDrain EG 150

64

ACO ShowerDrain FG

70

x

ACO ShowerDrain
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ACO ShowerDrain E

ACO ShowerDrain E – dizajn bez hraníc
Riešenia ACO ShowerDrain sú riešenia,
ktoré inšpirujú kreatívne plánovanie
kúpeľní. Tieto riešenia však môžu byť
predovšetkým prispôsobené na každý
požadovaný dizajn. To je dôvodom
skutočnosti, prečo náš program ponúka
rôzne riešenia:

klasické líniové odvodnenie
extravagantné oblúkové odvodnenie
sofistikované rohové odvodnenie
bodové odvodnenie

Plánovacia a konštrukčná koncepcia
umožňuje kombináciu rôznych dizajnov
a dĺžok a tým i ďalšie individuálne
prispôsobenia vo väčších kúpeľniach.
Je prirodzené, že rošty môžu byť neskôr
nahradené iným dizajnom. Značka
ACO znamená kontinuitu, kompatibilitu
a kvalitu.

Líniové odvodnenie
Sprchový žľab ACO ShowerDrain E s roštom v líniovom
prevedení
Strana 12

Oblúkové odvodnenie
Sprchový žľab ACO ShowerDrain E s roštom v oblúkovom
prevedení
Strana 20

Rohové odvodnenie
Sprchový žľab ACO ShowerDrain E s roštom v rohovom
prevedení
Strana 22

Osvetlenie (Lightline)
Sprchový žľab ACO ShowerDrain E je voliteľne k dispozícii
s osvetlením pre líniové, oblúkové a rohové odvodnenie
Strana 24

Walk-in riešenie
Ušľachtilý rošt z vodotesného naimpregnovaného tvrdého
dreva s vaničkou z antikorovej ocele
Strana 26

ACO ShowerDrain E

Kvalita ACO
Jednotlivé komponenty ACO ShowerDrain
sú navzájom pevne zvarené. Z tohto
dôvodu nemôže dôjsť k presiaknutiu, a to
ani v dôsledku extrémneho namáhania,
ani z dôvodu opotrebovania.

Flexibilný dizajn roštu
Široké spektrum dizajnov roštu umožňuje
neskoršie prevedenie zmeny vzhľadu
miestnosti jednoduchým nahradením
roštov. Osvetlenie Lightline môže byť
tiež zmenené tak, aby vytváralo veľmi
zaujímavé farebné a svetelné efekty.

Elektrolyticky leštený povrch
Všetky sprchové žľaby ACO ShowerDrain
E a zodpovedajúce rošty sú elektrolyticky
leštené. Leštenie vytvára lesklý povrch,
ktorý obmedzuje čistenie a údržbu na
minimum (zvyšky vody a mydla je možné
ľahko odstrániť z roštu a povrchu žľabu).

Možnosti čistenia
Po odstránení pachového uzáveru
s dvojitým telesom získate prístup
k celému odpadovému potrubiu. Z tohto
dôvodu je potom možné bez problému
vložiť do systému čistiacu špirálu v prípade
zanesenia potrubia.

Pre čistenie pachového uzáveru ACO
ShowerDrain najskôr odstráňte dizajnový
rošt pomocou zdvíhacích háčikov

Pachový uzáver tvorený dvoma telesami
je odstránený a umožňuje priamy prístup
k vývodnému potrubiu

Funkčný pacový uzáver je možné čistiť
rýchlo a bez problémov
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Líniové riešenie s prírubou
Popis výrobku
sprchový žľab DN 50 pre sprchový
priestor, vhodný pre všetky systémy
násuvných nátrubkov a hrdiel
inštalačná výška: 105-160 mm
(pre sifón 50 mm) alebo 79-134 mm (pre
sifón 25 mm)
žľab vyrobený čisto z antikorovej oceli
odskúšané podľa noriem DIN EN 1253:
prietok 0,8 l/s, prietok na vstupe sprchy:
0,4 l/s, prietok proti stene: 0,6 l/s
šírka žľabu: 84 mm
teleso žľabu s vnútorným spádom
vyberateľný 2-dielny pachový uzáver
z antikorovej ocele
elektrolyticky leštený povrch
príruba pre stierkovú izoláciu,
voliteľne s vertikálnym prevedením príruby

ACO ShowerDrain s prírubou pre bezpečné utesnenie
v prípade stenovej inštalácie

L1

F

30

84

F

F

H

15 40

Výhody výrobku
plne zvarované teleso z antikorovej
ocele, žiadne riziko priesakov
elektrolyticky leštené teleso a rošty pre
skvelý vzhľad a ľahké čistenie
široké spektrum roštov, vrátane
antikorovej ocele, sklenených
a minerálnych materiálov
vyrovnávacie nohy pre ľahkú inštaláciu
príruby môžu byť voliteľné s vertikálnym
prevedením pre bezpečné utesnenie
v prípade stenovej inštalácie
k dispozícii je osvetľovací systém (viď
strana 24)

H=105 až 160 mm s výškou pachového uzáveru 50 mm
H=79 až 134 mm s výškou pachového uzáveru 25 mm
Rozmerové výkresy uvádzajú príklady vertikálnych prírub na zadnej a pravej strane
Inštalačné rozmery
L1 (mm)

Typ príruby
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700

F

Horizontálna

30

Vertikálna

20

800

900

1000

1200

ACO ShowerDrain E

Dostupné dizajnové rošty
na stranách 14 a 15

Príklad vertikálnej príruby na všetkých troch stranách

Objednávkové čísla – žľaby s vertikálnou prírubou (bez roštov)
Dĺžka L1 (mm)
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200

Obj. č.
pachový uzáver =
25 mm
0153.76.44
0153.76.45
0153.76.46
0153.76.47
0153.76.48
9010.55.53
9010.55.54
9010.55.55
9010.55.56
9010.55.57
9010.55.58
9010.55.59
9010.55.60
9010.55.61
9010.55.62
9010.55.63
9010.55.64
9010.55.65
9010.55.66
9010.55.67
9010.55.68
9010.55.69
9010.55.70
9010.55.71
9010.55.72
9010.55.73
9010.55.74
9010.55.75
9010.55.76
9010.55.77
9010.55.78
9010.55.79
9010.55.80
9010.55.81
9010.55.82
9010.55.83
9010.55.84
9010.55.85
9010.55.86
9010.55.87

Obj. č.
pachový uzáver =
50 mm
0153.73.36
0153.73.38
0153.73.39
0153.73.40
0153.73.41
9010.55.18
9010.55.19
9010.55.20
9010.55.21
9010.55.22
9010.55.23
9010.55.24
9010.55.25
9010.55.26
9010.55.27
9010.55.28
9010.55.29
9010.55.30
9010.55.31
9010.55.32
9010.55.33
9010.55.34
9010.55.35
9010.55.36
9010.55.37
9010.55.38
9010.55.39
9010.55.40
9010.55.41
9010.55.42
9010.55.43
9010.55.44
9010.55.45
9010.55.46
9010.55.47
9010.55.48
9010.55.49
9010.55.50
9010.55.51
9010.55.52

Typ vertikálnej príruby

žiadna

pravá

ľavá

ľavá
a pravá

zadná

zadná
a ľavá

zadná
a pravá

zadná,
ľavá
a pravá
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ACO ShowerDrain E

Dizajnové rošty z antikorovej ocele
pre líniové odvodnenie

Objednávkové čísla
- dizajnové rošty z antikorovej ocele
Dizajn

Wave

Quadrato

Flag

Curl

Chain

Hawaii

Mix

Pixel

Tile (výplňový rošt, 10 mm)

Dĺžka (mm)

Obj. č.

700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200

0153.73.42
0153.73.43
0153.73.44
0153.73.45
0153.73.46
0153.73.59
0153.73.60
0153.73.61
0153.73.62
0153.73.63
0153.73.69
0153.73.70
0153.73.71
0153.73.72
0153.73.73
9010.55.88
9010.55.89
9010.55.90
9010.55.91
9010.55.92
9010.55.93
9010.55.94
9010.55.95
9010.55.96
9010.55.97
9010.55.98
9010.55.99
9010.56.00
9010.56.01
9010.56.02
9010.56. 03
9010.56.04
9010.56.05
9010.56.06
9010.56.07
9010.56.08
9010.56.09
9010.56.10
9010.56.11
9010.56.12
0153.81.87
0153.81.88
0153.81.89
0153.81.90
0153.81.91

ACO ShowerDrain E

Sklenené a minerálne rošty pre líniové odvodnenie

Sklenený rošt

Objednávkové čísla - sklenené a minerálne rošty
Dĺžka (mm)

Obj. č.

700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200

9010.56.67
9010.56.68
9010.56.69
9010.56.70
9010.56.71
9010.56.72
9010.56.73
9010.56.74
9010.56.75
9010.56.76
9010.56.77
9010.56.78
9010.56.79
9010.56.80
9010.56.81
9010.56.82
9010.56.83
9010.56.84
9010.56.85
9010.56.86
9010.56.87
9010.56.88
9010.56.89
9010.56.90
9010.56.91
9010.56.92
9010.56.93
9010.56.94
9010.56.95
9010.56.96
9010.56.97
9010.56.98
9010.56.99
9010.57.00
9010.57.01
9010.57.02
9010.57.03
9010.57.04
9010.57.05
9010.57.06
9010.57.07
9010.57.08
9010.57.09
9010.57.10
9010.57.11

Dizajn

Sklo, čierne

Sklo, biele

Sklo, šedé

Sklo, hnedé

Sklo, chrómová farba

Sklo, čierne s bielymi prúžkami

Sklo, biele s čiernymi prúžkami

Sklo, šedé s bielymi prúžkami

Sklo, biele so šedými prúžkami

Dĺžka (mm)

Obj. č.

700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200

9010.57.12
9010.57.13
9010.57.14
9010.57.15
9010.57.16
9010.57.17
9010.57.18
9010.57.19
9010.57.20
9010.57.21
9010.57.22
9010.57.23
9010.57.24
9010.57.25
9010.57.26
9010.57.27
9010.57.28
9010.57.29
9010.57.30
9010.57.31
9010.57.37
9010.57.38
9010.57.39
9010.57.40
9010.57.41
9010.57.42
9010.57.43
9010.57.44
9010.57.45
9010.57.46
9010.57.47
9010.57.48
9010.57.49
9010.57.50
9010.57.51
9010.57.52
9010.57.53
9010.57.54
9010.57.55
9010.57.56

Dizajn

Sklo, čierne, opieskované, s kvetin. vzorom

Sklo, biele s čiernym kvetinovým vzorom

Sklo, chróm. farba s čiernym kvetin. vzorom

Sklo, dizajn Wenge

Minerálny, farba biela

Minerálny, farba béžová

Minerálny, farba šedá

Minerálny, farba čierna
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Systémová doska
Popis výrobku
systémová doska z tvrdeného polystyrénu
pripravená k inštalácii, so zabudovaným
sprchovým žľabom z antikorovej ocele
doska je potiahnutá hydroizolačnou
tkaninou
pripravené k obloženiu
presah tkaniny (70 mm) pre bezpečné
utesnenie prechodov pri podlahe a stene
dosku je možné narezať na špeciálnu dĺžku
systém je prístupný pre invalidný vozík
od veľkosti dlaždíc 50 × 50 mm
predtvarovaný sklon 2 % k zabudovanému
sprchovému žľabu
DN 50 pre všetky systémy nátrubku a hrdiel
násuvného typu
rýchlosť odtoku: od 0,4 l/s
pozostáva zo sprchovej dosky a 3 spodných
prvkov (výšky: 20, 30 a 40)
b

a

Výhody výrobku
zabudovaný sklon, pripravené pre obkladanie
vodotesná tkanina pre ľahké spojenie
s hydroizoláciou
systém pojazdný invalidným vozíkom
k dispozícii je osvetľovací systém
široké spektrum roštov z nerezovej ocele
Inštalačné rozmery
a x b (mm)
800 x 1200

Dlžka žľabu
700

900 x 1200

800

1000 x 1200

900

1200 x 1200

1100
Z

Okolité prečnievanie
Vliesüberstand
tkaniny
70 mm70 mm
umlaufend
T

H

15

100

Výškové rozmery v závislosti na niekoľkých rezných dĺžkach
Z (rezná dĺžka)

H1)

H2)

H3)

1100

105

115

135

a tým je možné túto dosku prispôsobiť individuálnym

1000

103

113

133

podmienkam.

900

101

111

131

1)

= keď sa používajú spodné prvky s výškou

800

99

109

129

2)

= keď sa používajú spodné prvky s výškou

700

97

107

127

600

95

105

125

3)

= keď sa používajú spodné prvky s výškou

500

93

103

123

Systémovú dosku je možné rezať na stanovenú dĺžku,
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20 a 40 mm, T=85
30 a 40 mm, T=95
20, 30 a 40 mm, T=115

ACO ShowerDrain E
Systémová doska s vodotesnou tkaninou
(pripravené k obloženiu, sklon 2%)

Spodný prvok
Žľab je zabudovaný do dosky

Objednávkové čísla – systémová doska
S pomocou spodného prvku je možné
sprchový žľab bezpečne napojiť k potrubiu bez
akýchkoľvek problémov. Priestor pre rúru môže
byť ľahko vyrezaný v akomkoľvek smere.

Tkanina je vodotesná a môže byť nanesené
priamo dlaždicové lepidlo a dlažba

Tkanina prečnievajúca cez dosku slúži ako
možnosť napojenia stierkovej izolácie pre
správne priliehanie k bočným stenám /
k podlahe

Dĺžka (mm)
800 x 1200

Obj. č.

Dizajn

620410

900 x 1200

620417

1000 x 1200

620424

1200 x 1200

620431

800 x 1200

620413

900 x 1200

620420

1000 x 1200

620427

1200 x 1200

620434

800 x 1200

620415

900 x 1200

620422

1000 x 1200

620429

1200 x 1200

620436

800 x 1200

620455

900 x 1200

620456

1000 x 1200

620457

1200 x 1200

620458

800 x 1200

620459

900 x 1200

620460

1000 x 1200

620461

1200 x 1200

620462

800 x 1200

620463

900 x 1200

620464

1000 x 1200

620465

1200 x 1200

620466

800 x 1200

620467

900 x 1200

620468

1000 x 1200

620469

1200 x 1200

620470

800 x 1200

620471

900 x 1200

620472

1000 x 1200

620473

1200 x 1200

620474

800 x 1200

620416

900 x 1200

620423

1000 x 1200

620430

1200 x 1200

620437

Wave

Quadrato

Flag

Curl

Chain

Hawaii

Mix

Pixel

Tile (výplňový rošt, 10 mm)

ACO ShowerDrain E

Zákaznícky prispôsobené riešenia – individuálne konfigurácie
Za pomoci tejto individuálnej konfigurácie je
možné naplánovať zákaznícky prispôsobené
žľaby v šiestich krokoch. Dátový list je možné
stiahnuť z našich domovských stránok
www.aco-sanita.sk, www.aco.sk

Meno:

Pre prípravu ponuky môžete skopírovať
dvojstránkovú konfiguráciu, doplniť údaje
a nafaxovať na nasledovné faxové číslo:
00421 2 49 22 41 45

Mesto:

Firma:
Ulica:

Tel.:
Fax:

prípadne poslať mailom na aco@aco.sk

Email:

1. Rozmery systémov ACO ShowerDrain v pôdoryse (dľžka x šírka)
Vyplňte:

L

Celková dĺžka L = ............... mm

84

(Štandardná výška = 84 mm)
Upozornenie: celková dĺžka a celková šírka,
vrátane príruby pri stierkovej izolácii je
L + 60 mm alebo W + 60 mm

2. Výška dlaždicového rámu (H)
Zaškrtnite:

Oberfläche
besandet
Opieskovaný
povrch
30

H

Dlaždice (štandardná výška = 15 mm)

Prírodný kameň ............ mm rámová výška
(max. 30 mm)
3.Kolmá príruba
Prosím vyberte:

18

pravá

zadná a ľavá

ľavá

zadná a pravá

ľavá a pravá

zadná, ľavá a pravá

zadná

žiadna vertikálna príruba

ACO ShowerDrain E

4.Počet a poloha odtokov DN 50
Vyplňte:
L1

L2

L1 = ................ mm
L2 = ................ mm
Jeden odtok
L1

L2

L3

L1 = ................ mm
L2 = ................ mm
L3 = ................ mm
Dva odtoky
L1

Tri odtoky

L2

L3

L4

L1 =
L2 =
L3 =
L4 =

................ mm
................ mm
................ mm
................ mm

5.Spád odtokového sifónu
Zaškrtnite:

Zvislý odtok (spád 90°)

Bočný odtok (spád 1.5°)
s min.celkovou výškou 79 mm
výška pachového uzáveru = 25 mm

Bočný odtok (spád 1.5°)
s min.celkovou výškou 105 mm
výška pachového uzáveru = 50 mm

6.Výber dizajnového roštu (rošty v zákaznícky prispôsobených dĺžkach sú k dispozícii len z antikorovej ocele)
Zaškrtnite:

Wave

Hawaii

Quadrato

Mix

Flag

Pixel

Curl

Tile
(výplňový rošt, 10 mm)
19

Chain

ACO ShowerDrain E

Oblúkové odvodnenie

Popis výrobku
sprchový žľab DN 50 ako oblúkové
odvodnenie pre sprchový priestor
inštalačná výška: 105 – 160 mm
žľab vyrobený čisto z antikorovej ocele
štandardné konštrukčné parametre odtoku:
0,6 l/s bez hromadenia vody
šírka žľabu: 84 mm
vonkajší polomer: 540 mm
dĺžka ramena: 550 mm
tri odtoky DN 50 vhodné pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
vyberateľný 2-dielny pachový uzáver
z antikorovej ocele
elektrolyticky leštený povrch
príruba pre stierkové izolácie so stenovým
okrajom u oboch predných strán

20

105–160 mm

42

Výhody výrobku
plne zvárané teleso z antikorovej ocele,
žiadne riziko priesakov
elektrolyticky leštené teleso a rošty pre
skvelý vzhľad a ľahké čistenie
vyrovnávacie nohy pre ľahkú inštaláciu
k dispozícii je osvetlenie Lightline
(viď str. 24)

ACO ShowerDrain E

Objednávkové čísla – oblúkové odvodnenie
Dĺžka

Obj. č.

1090 x 1090

9010.58.45

Objednávkové čísla – dizajnové rošty
z antikorovej ocele (dĺžka ramena 550 mm)

Oblúkový dizajn ACO ShowerDrain získal
cenu iF za dizajn výrobkov v roku 2009
a cenu „Red Dot“ za dizajn roku 2009

Obj. č.

Dizajn

84

144

154.21.41
Quadrato

550
R5

154.21.39

40

1090

Flag

550

0154.54.96
Curl

0154.54.97
Hawaii

1090

Každé z oboch ramien môže byť vyrobené
s dĺžkou, ktorá sa odlišuje od štandardného
rozmeru 550 mm.

0154.54.98
Pixel

0154.21.42
Tile (výplňový rošt, 10 mm)

ACO ShowerDrain E

Rohové odvodnenie

42

105–160 mm

Výhody výrobku
plne zvárané teleso z antikorovej ocele,
žiadne riziko priesakov
elektrolyticky leštené teleso a rošty pre
skvelý vzhľad a ľahké čistenie
vyrovnávacie nohy pre ľahkú inštaláciu
k dispozícii je osvetlenie Lightline
(viď str. 24)
široký sortiment roštov z antikorovej ocele

40

Popis výrobku
sprchový žľab DN 50 ako rohové
odvodnenie pre sprchový priestor, vhodné
pre všetky systémy nátrubkov a hrdiel
násuvného typu
inštalačná výška: 105 – 160 mm
žľab vyrobený čisto z antikorovej ocele
štandardné konštrukčné parametre odtoku:
0,4 l/s
šírka žľabu: 84 mm
dĺžka ramena: 400 mm
odtok DN 50 vhodný pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
žľab s vnútorným spádom
vyberateľný 2-dielny pachový uzáver
z antikorovej ocele
elektrolyticky leštený povrch
príruba pre stierkovú izoláciu so stenovým
okrajom u oboch predných strán

449

DN 50

449
22

398

82
133

398

ACO ShowerDrain E

Objednávkové čísla – rohové odvodnenie

Príruby (kolmá príruba)
Pri oboch vonkajších prevedeniach má
sprchový žľab prírubu pre stierkovú izoláciu
so stenovými okrajmi. To umožňuje
dokonalé pripojenie žľabu k stenám
pomocou príslušných alternatívnych
tesnení. Vnútorné povrchy majú taktiež
prírubu pre stierkovú izoláciu, aby
bolo zaistené, že bude možné previesť
utesnenie cez podlahovú stierku.

Dĺžka

Obj. č.

398 x 398

0153.97.29

Objednávkové čísla – dizajnové rošty z antikorovej ocele
Obj. č.

Dizajn

0153.97.07
Wave

0153.97.02
Quadrato

0153.97.03
Izolácia (voľba)

Flag

Príruba pre stierkovú izoláciu
so stenovou prírubou
Stierková izolácia

9010.56.18

Podlahová dlaždica
Lepidlo na dlaždice
Stierková izolácia
Príruba pre
stierkovú izoláciu
Betón, mazanina

Stenová
obkladačka

Curl

Lepidlo na dlaždice

9010.56.19

Pružný spoj
Rošt

Chain

9010.56.20
Odtokové telo

Hawaii

9010.56.21
Mix
Detail vertikálnej príruby

9010.56.22
Pixel

0153.97.28
Tile (výplňový rošt, 10 mm)

ACO ShowerDrain

Lightline – osvetlenie pre sprchové žľaby
Popis výrobku
osvetlenie pre sprchové žľaby
ACO ShowerDrain
vhodné pre rošty v prevedení
antikorová oceľ, nevhodné pre
sklenené a minerálne rošty
automatické osvetlenie pri styku
s vodou
skladá sa z týchto prvkov: 2 moduly
LED s možnosťou opätovného nabitia
a 1 nízkonapäťová nabíjačka
modul LED je vhodný pre použitie pod
vodou
k dispozícii iba pre riešenie
ShowerDrain E

24

Modrá

Červená

Zelená

Dúhová

ACO ShowerDrain E

Osvetľovacia súprava

Objednávkové čísla – osvetlenie Lightline (2 moduly LED a nabíjačka)
Dizajn

Modrá

Červená

Zelená

Dúhová

Obj. č.

9010.89.01

9010.89.02

9010.89.03

9010.89.08

Osvetlenie je možné použiť pre líniové,
oblúkové a rohové sprchové žľaby
ACO ShowerDrain E. Je možné zvoliť si
nasledujúce farby: modrá, červená, zelená
alebo dúhová. Funkcia osvetlenia je veľmi
ľahká: ako náhle dôjde k nahromadeniu
dostatočného množstva vody v žľabe,
obvody sa pripoja ku kontaktným modulom
LED a diódy sa rozsvietia. Po niekoľkých
minútach dôjde k vypnutiu osvetlenia, ak
už do žľabu nebude vtekať ďalšia voda.
Pri zvážení dennej doby sprchovania
zhruba 15 minút je nutné batérie nabiť po
približne troch mesiacoch.

LED moduly

Objednávkové dáta – batériový modul LED (1 modul LED)
Dizajn

Modrá

Červená

Zelená

Dúhová

Obj. č.

9010.89.05

9010.89.06

9010.89.07

9010.89.09

Umiestnite moduly LED pripravené pre inštaláciu.

Odstráňte rošt pomocou zdvíhacích háčikov.

Vložte moduly LED a upevnite ich pomocou
dodávaných plastových kolíkov, a potom vložte
rošt späť do žľabu.
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Riešenie Walk-in – aplikácie
Keď opúšťate sprchový priestor po
vysprchovaní často za sebou zanechávate
mokré stopy. To môže viesť k nebezpečným
situáciám, keď podlaha kúpeľne bude
klzká, a to dokonca ešte hodiny po
použití sprchy. Používanie uterákov alebo
protišmykových mriežok či kúpeľňové
rohože nie je vždy pohodlné, lebo tieto
prvky nasiaknu vlhkosť a vytvárajú
prekážky na podlahe v kúpeľni. ACO
zavádza riešenie pre túto aplikáciu pod
názvom ACO ShowerDrain Walk-in.

Pre bezpečnosť, pohodlie a estetický
vzhľad je pochôdzne riešenie Walk-in
opatrené dreveným roštom. Pochôdzne
riešenie ACO Walk-in pozostáva v podstate
z dvoch komponentov: dreveného roštu
a vaničky z antikorovej ocele.

in bez odtoku sú sprchové priestory
s odtokom vo vnútri sprchy a saunové
systémy. Riešenie Walk-in s odtokom
je možné nainštalovať vo všetkých
oblastiach, kde je nutné zachytiť malé
množstvo vody, ktoré bude následne
odvedené.

Voliteľne je vanička k dispozícii s odtokom,
pričom táto verzia môže byť vybavená
kombináciou skleneného, minerálneho
a dreveného roštu s obmedzenými
rozmermi. Aplikácie pre riešenie Walk-

Walk-in bez odtoku
Sprchový odvodňovací systém: s kúpeľňovým vpustom

Walk-in bez odtoku
Sprchový odvodňovací systém: so sprchovým žľabom

Odtok sprchovej vody je zaistený vo vnútri sprchového priestoru cez vpust
nainštalovaný v stredovej oblasti. Je potrebný spád v štyroch smeroch, ktorý
je možné dosiahnuť zložitým rezaním dlaždíc. Vanička Walk-in je určená iba
k zachyteniu odkvapnutia a vodných prestrekov, ktoré po krátkej dobe
vyschnú.

Odtok sprchovej vody je zaistený vo vnútri sprchového priestoru cez sprchový
žľab, ktorý je nainštalovaný proti stene. Spád je treba zaistiť v jednom smere.
Vanička Walk-in je určená iba k zachyteniu odkvapnutia a vodných prestrekov,
ktoré po krátkej dobe vyschnú.

Walk-in: inštalácia pred stenou

Walk-in: modulárny systém

Easyflow

Odtok sprchovej vody je zaistený pri vstupe do sprchového priestoru cez sprchový žľab, ktorý je zabudovaný do vaničky Walk-in. Je potrebný spád v jednom smere. Odtok vaničky Walk-in je pripojený k telesu vpustu. Vstup má
rovnakú šírku ako vanička Walk-in.

Riešenie Walk-in s odvodnením je možné pripojiť bez ďalšieho príslušenstva
priamo ku všetkým vpustom Easyflow. Ak použijete vpust Variant CR DN 70
alebo Wal-Selecta DN 50, musíte umiestniť predlžovací prvok 2040.00.00
medzi vaničku Walk-in a teleso vpustu.
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Riešenie Walk-in bez odtokového hrdla
Popis výrobku
Walk-in – bez odtokového hrdla
odtoková vanička pre prístup dp
sprchového priestoru
vanička z antikorovej ocele
s dreveným roštom z vodotesného
a naimpregnovaného tvrdého dreva
(šírka ôk mriežky 13 mm)
záťažová trieda K 3 pre akceptovanie
kvapkajúcej vody
s prírubou pre stierkovú izoláciu
spodná strana z PUR peny pre
zabudovanie do podlahovej konštrukcie

Objednávkové čísla – Walk-in bez odtoku
(vrátane dreveného roštu)

Výhody výrobku
zabraňuje mokrej a klzkej podlahe
v kúpeľni
žiadne prekážky na podlahe
kúpeľne, ako sú napr. uteráky alebo
protišmykové rošty
vaňa je plne z nerezovej ocele, žiadne
riziko priesakov

L1 (mm)

L2 (mm)

700
800
900
1000
1200

760
860
960
1060
1260

Obj. č.
9010.56.23
9010.56.24
9010.56.25
9010.56.26
9010.56.27

61

15

Pochôdzny systém Walk-in bez odtoku s dreveným roštom

500
560

Polyuretánová pena
PUR-Schaum
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L1
L2

ACO ShowerDrain E

Riešenie Walk-in s odtokovým hrdlom
Popis výrobku
Walk-in – s odtokovým hrdlom
odtoková vanička pre prístup do
sprchového priestoru
vanička z antikorovej ocele
odtokové hrdlo pre napojenie plastového
vpustu DN 50 alebo odtokového telesa
Wal-Selecta DN 50
s prírubou pre stierkovú izoláciu
spodná strana z PUR peny pre miestne
vkladanie do podlahovej konštrukcie
rýchlosť prietoku: 0,8 l/s (závisí na
zvolenom vpuste)

Objednávkové čísla – pochôdzny systém
Walk-in s odtokom (bez roštov)
L2 (mm)

Obj. č.

700
800
900
1000
1200

760
860
960
1060
1260

9010.56.28
9010.56.29
9010.56.30
9010.56.31
9010.56.32

Polyuretánová pena
PUR-Schaum

Ø 125
Ø 135

500
560

Výhody výrobku
je možné kombinovať so sprchovým
odvodnením
zabraňuje mokrej a klzkej podlahe
v kúpeľni
žiadne prekážky na podlahe
kúpeľne, ako sú napr. uteráky alebo
protišmykové rošty
vaňa je z antikorovej ocele, žiadne riziko
priesakov
voliteľné so zabudovanými sklenenými
alebo minerálnymi roštami

61

15

L1 (mm)

Odvodnenie
Odvodňovacie telesá (bodové vpusty) pre
pripojenie k pochôdznemu riešeniu Walk-in
s odvodňovacím hrdlom sú znázornené na
nasledujúcich stranách:
plastové bodové odvodnenie
ACO Easyflow na strane 58
liatinové bodové odvodnenie
ACO Wal-Selecta na strane 62

L1
L2

*iba pre použitie s predĺžením 2040.00.00
(str. 59)

Pochôdzny systém Walk-in s dreveným roštom

Pochôdzny systém Walk-in so skráteným
dreveným roštom a žľabovým roštom
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Objednávkové čísla – drevené rošty pre systém Walk-in s odtokovým hrdlom
Popis

Rozmery (mm)

Obj. č.

Drevený rošt (vodotesné,
naimpregnované tvrdé drevo)
pre úplné pokrytie.

700 x 500

9010.56.33

800 x 500

9010.56.34

900 x 500

9010.56.35

Šírka oka 13 mm,

1000 x 500

9010.56.36

záťažová trieda K3

1200 x 500

9010.56.37

700 x 410

9010.56.38

800 x 410

9010.56.39

900 x 410

9010.56.40

Drevený rošt (vodotesné,
naimpregnované tvrdé drevo)
pre čiastočné pokrytie.
Šírka oka 13 mm,

1000 x 410

9010.56.41

záťažová trieda K3

1200 x 410

9010.56.42

Tieto drevené rošty
musia byť použité vždy
v kombinácii s jedným
nižšie uvedených roštov

Rošty pre použitie
v kombinácii s Walk-in

Objednávkové čísla – rošty pre systém Walk-in s odtokovým hrdlom
Dĺžka (mm)

30

700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200

Obj. č.
9010.56.43
9010.57.58
9010.57.59
9010.57.60
9010.57.61
9010.56.44
9010.57.62
9010.57.63
9010.57.64
9010.57.65
9010.56.45
9010.57.66
9010.57.67
9010.57.68
9010.57.69
9010.56.46
9010.57.70
9010.57.71
9010.57.72
9010.57.73
9010.56.47
9010.57.74
9010.57.75
9010.57.76
9010.57.77
9010.56.48
9010.57.78
9010.57.79
9010.57.80
9010.57.81
9010.56.49
9010.57.82
9010.57.83
9010.57.84
9010.57.85
9010.56.50
9010.57.86
9010.57.87
9010.57.88
9010.57.89
9010.56.51
9010.57.90
9010.57.91
9010.57.92
9010.57.93

Dizajn

Sklo, čierne

Sklo, biele

Sklo, šedé

Sklo, hnedé

Sklo, chrómová farba

Sklo, čierne s bielymi prúžkami

Sklo, biele s čiernymi prúžkami

Sklo, šedé s bielymi prúžkami

Sklo, biele so šedými prúžkami

Dĺžka (mm)
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200
700
800
900
1000
1200

Obj. č.
9010.56.52
9010.57.94
9010.57.95
9010.57.96
9010.57.97
9010.56.53
9010.57.98
9010.57.99
9010.58.00
9010.58.01
9010.56.54
9010.58.02
9010.58.03
9010.58.04
9010.58.05
9010.56.55
9010.58.06
9010.58.07
9010.58.08
9010.58.09
9010.56.57
9010.58.14
9010.58.15
9010.58.16
9010.58.17
9010.56.65
9010.58.18
9010.58.19
9010.58.20
9010.58.21
9010.56.66
9010.58.22
9010.58.23
9010.58.24
9010.58.25
9010.57.57
9010.58.26
9010.58.27
9010.58.28
9010.58.29
9010.58.30
9010.58.31
9010.58.32
9010.58.33
9010.58.34

Dizajn

Sklo, čierne, opieskované s kvetinovým vzorom

Sklo, biele, s čiernym kvetinovým vzorom

Sklo, chróm. farby, s čiernym kvetinovým vzorom

Sklo s dizajnom Wengé

Minerálny, farba biela

Minerálny, farba béžová

Minerálny, farba šedá

Minerálny, farba čierna

Tile (výplňový rošt,10 mm)

ACO ShowerDrain
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ACO ShowerDrain
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ACO ShowerDrain C

ACO ShowerDrain C – funkčný dizajn
ACO ShowerDrain C je charakterizovaný
moderným dizajnom a dokonalou
funkčnosťou. Základom je antikorová
oceľ vysokej kvality, ktorá sa používa pre
výrobu samotného sprchového žľabu,
vpustu a roštu.

Pachový uzáver sa vyrába z polypropylénu. Oceľové diely prechádzajú pasiváciou; rošty sú kefou brúsené do hodvábneho lesku.

Z užívateľského hľadiska vyniká ACO ShowerDrain C najmä vysokou rýchlosťou prietoku,
veľmi nízkou konštrukčnou výškou a veľmi
ľahkou údržbou.

Líniové odvodnenie s horizontálnou prírubou
Sprchový žľab ACO ShowerDrain C pre utesnenie bez
kontaktu so stenou
Strana 36

Líniové odvodnenie s kolmou prírubou
Sprchový žľab ACO ShowerDrain C s vertikálnou
prírubou pre zadné pripojenie na stenu
Strana 38

Líniové odvodnenie bez príruby
Sprchový žľab ACO ShowerDrain C pre inštaláciu
s tesnením pod žľabom a vpustom
Strana 40

Líniové odvodnenie bez pachového uzáveru
Sprchový žľab ACO ShowerDrain C pre minimálnu stavebnú výšku
s vertikálnym vývodom a bez pachového uzáveru
Strana 42
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Nízka konštrukčná výška
Štandardný model ACO ShowerDrain C
(50 mm vodného stĺpca v pachovom
uzávere) má konštrukčnú výšku iba
92 mm. Znížený model (30 mm vodného
stĺpca v pachovom uzávere) má konštrukčnú
výšku len 65 mm. Ak nie je potrebný
zabudovaný pachový uzáver, je možné
nainštalovať ACO ShowerDrain C iba
s odtokovým otvorom. V tomto prípade
je konštrukčná výška rovnaká ako výška
žľabu – iba 18 mm. Tieto hodnoty umožňujú
veľmi širokú aplikáciu ACO ShowerDrain C
v moderných nových budovách a v budovách
prechádzajúcich rekonštrukciou.

Ľahká údržba
Užívateľský komfort je zvýšený účinnosťou
pachového uzáveru a jeho ľahkým
čistením. Pachový uzáver je vyrobený
z plastového materiálu. Spoľahlivé
tesnenie je lisované spolu s pachovým
uzáverom. Vďaka tejto konštrukcii
neexistuje žiadne riziko, že dôjde k strate
tesnenia alebo k nejakej inej poruche.
Pachový uzáver je možné ľahko odstrániť
zo sprchového žľabu. Tento uzáver sa dá
ľahko demontovať na dve samostatné
súčasti, a potom ich vyčistiť manuálne
alebo v umývačke riadu.

Všetky rošty ShowerDrain C sú rošty s hodvábnym
leskom. Tento hodvábny lesk dodáva hladký
povrch s pololesklou povrchovou úpravou. Rošty
ShowerDrain C sa preto ľahko udržujú, pretože
zvyšky vody je možné ľahko odstrániť.

Typy ACO ShowerDrain C
Sprchový žľab je vyrábaný v šírke 70 mm,
v siedmych dĺžkach – 585 mm, 685 mm,
785 mm, 885 mm, 985 mm, 1085 mm
a 1185 mm.
so štandardnou a zníženou výškou
s vertikálnou alebo horizontálnou
prírubou či bez nich
s pachovým uzáverom či bez neho
Trojdielne rošty
Ak je sprchový žľab umiestnený pri dverách
sprchy, má tento žľab obmedzený prístup
z dôvodu časti s dverovým pántom /
rámom. Pre túto aplikáciu je možné
niektoré výrobky ACO ShowerDrain C
vybaviť trojdielnym roštom. Ten umožňuje
inštaláciu žľabu pod dverami, pričom je
stále ešte možné odstrániť rošt (stredná
časť roštu) pre účely čistenia.

Ponuka pozostáva z piatich elegantných
roštov z antikorovej ocele vo verzii
jednodielneho alebo trojdielneho roštu.
Trojdielne rošty sú určené pre inštaláciu
pod dvere. Tieto rošty majú dokonalú
povrchovú úpravu. Sú ošetrené pasiváciou
a kefou obrúsené do hodvábneho lesku.

Rošty ShowerDrain C z antikorovej ocele majú
jedinečný tvar, pri ktorom je stredná časť roštu
nižšia než hrany. To významným spôsobom
obmedzuje riziko pretekania vody.
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Líniové odvodnenie s horizontálnou prírubou
Popis výrobku
odvodňovací žľab DN 50 pre sprchový
priestor, vhodný pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
inštalačná výška: 92 mm (pre sifón 50 mm)
alebo 65 mm (pre sifón 30 mm)
žľab a rošt vyrobené z antikorovej ocele
odskúšané podľa normy DIN EN 1253:
prietok 0,95 l/s, prietok pri vstupe do
sprchy: 0,5 l/s, prietok oproti stene: 0,8 l/s
šírka žľabu: 70 mm
teleso žľabu s vnútorným spádom
odstrániteľné tesnenie pachového uzáveru
z polypropylénu
kefou brúsené rošty s hodvábnym leskom
príruba pre stierkovú izoláciu

Výhody výrobku
zvárané telo žľabu z antikorovej ocele,
žiadne riziko presakovania
nízka konštrukčná výška veľmi vhodná
pre rekonštrukcie
ľahko odstrániteľný a čistiteľný pachový
uzáver, plný prístup k odtokovej trubke
jedinečný profil roštu znižuje riziko
pretekania vody (podaná žiadosť
o patentovú registráciu)

L1

H

L2

H = 92 mm so štandardným pachovým uzáverom (výška vodného stĺpca 50 mm)
H = 65 mm so štandardným pachovým uzáverom (výška vodného stĺpca 30 mm)
Inštalačné rozmery
L1 (mm)

585

685

785

885

985

1085

1185

L2 (mm)

645

745

845

945

1045

1145

1245

198
130
70

50
65

50

92

65

46

13

13

156
130
70
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Inštalácia s prírubou pre stierkovú izoláciu

Nízka inštalácia s prírubou pre stierkovú izoláciu

ACO ShowerDrain C

Objednávkové čísla
– žľab s roštom
Dĺžka
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185

Rošt

Výška
H (mm)

Wave

92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65

404484
406954
404485
406955
404486
406956
404487
406957
404488
406958
404489
406959
404490
406960

Square
jednodielny
404492
406275
404493
406276
404494
406277
404495
406278
404496
406279
404497
406280
404498
406281

Square
trojdielny
404500
407694
404501
407695
404502
407696
404503
407697
404504
407698
404505
407699
404506
407700

Water
406452
406283
406453
406284
406454
406285
406455
406286
406456
406287
406457
406288
406458
406289

Slot
jednodielny
403798
406204
403799
406205
403800
406206
403801
406207
403802
406208
403803
406209
403804
406210

Slot
trojdielny
403806
407701
403807
407702
403808
407703
403809
407704
403810
407705
403811
407706
403812
407707

Tile,
výška max.:
10 mm
408651
408672
408652
408673
408653
408674
408654
408675
408655
408676
408656
408677
408657
408678
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Líniové odvodnenie s horizontálnou a kolmou prírubou
Popis výrobku
odvodňovací žľab DN 50 pre sprchový
priestor, vhodný pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
inštalačná výška: 92 mm (pre sifón
50 mm) alebo 65 mm (pre sifón 30 mm)
žľab a rošt vyrobené z antikorovej ocele
odskúšané podľa normy DIN EN 1253:
prietok 0,95 l/s, prietok pri vstupe do
sprchy: 0,5 l/s, prietok oproti stene: 0,8 l/s
šírka žľabu: 70 mm
telo žľabu s vnútorným spádom
odstrániteľné tesnenie pachového uzáveru
z polypropylénu
kefou brúsené rošty s hodvábnym leskom
príruba pre stierkovú izoláciu, vertikálna
príruba na zadnej strane

L2
L1

H

Výhody výrobku
zvárané telo žľabu z antikorovej ocele,
žiadne riziko presakovania
nízka konštrukčná výška veľmi vhodná pre
rekonštrukcie
ľahko odstrániteľný a čistiteľný pachový
uzáver, plný prístup k odtokovej trubke
jedinečný profil roštu znižuje riziko
pretekania vody (podaná žiadosť
o patentovú registráciu)
vertikálna príruba poskytuje zvýšenú
bezpečnosť proti problémom presakovania
pri citlivom spoji medzi stenou a podlahou

H = 92 mm so štandardným pachovým uzáverom (výška vodného stĺpca 50 mm)
H = 65 mm so štandardným pachovým uzáverom (výška vodného stĺpca 30 mm)

Inštalačné rozmery
585

685

785

885

985

1085

1185

L2 (mm)

645

745

845

945

1045

1145

1245

137
112
67

179
112
67

50

92

65

50
65
46

13 20

13
13 20

13

L1 (mm)
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Inštalácia s vertikálnou prírubou

Nízka inštalácia s vertikálnou prírubou

ACO ShowerDrain C

Objednávkové čísla
– žľab s roštom
Dĺžka
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185

Rošt

Výška
H (mm)

Wave

92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65

407908
407715
407923
407716
407915
407717
407655
407718
407656
407719
407657
407720
407658
407721

Square
jednodielny
407659
407722
407660
407723
407661
407724
407662
407725
407663
407726
407664
407727
407665
407728

Square
trojdielny
407666
407729
407667
407730
407668
407731
407669
407732
407670
407733
407671
407734
407672
407735

Water
407673
407736
407674
407737
407675
407738
407676
407739
407677
407740
407678
407741
407679
407742

Slot
jednodielny
407680
407743
407681
407744
407682
407745
407683
407746
407684
407747
407685
407748
407686
407749

Slot
trojdielny
407687
407750
407688
407751
407689
407752
407690
407753
407691
407754
407692
407755
407693
407756

Tile,
Výška max.:
10 mm
408665
408686
408666
408687
408667
408688
408668
408689
408669
408690
408670
408691
408671
408692
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Líniové odvodnenie bez príruby
Popis výrobku
odtokový žľab DN 50 pre sprchový
priestor vhodný pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
inštalačná výška: 92mm (pre sifón
50mm) alebo 65mm (pre sifón 30mm)
žľab a rošt vyrobené z antikorovej ocele
testované podľa normy DIN EN 1253:
prietok 0,95 l/s, prietok pri vstupe do
sprchy: 0,5l/s, prietok oproti stene:
0,8l/s
šírka žľabu: 70mm
žľabové teleso s vnútorným spádom
odstrániteľné tesnenie pachového
uzáveru z polypropylénu
kefou brúsené rošty s hodvábnym
leskom

Výhody výrobku
zváraný výrobok z antikorovej ocele,
žiadne riziko priesakov
nízka konštrukčná výška vhodná pre
rekonštrukcie
jednoducho odstrániteľný a čistiteľný
pachový uzáver, voľný prístup
k odtokovej rúre
jedinečný dizajn roštu pre minimálne
pretekanie vody mimo žľabu

H

L1

H = 92 mm so štandardným pachovým uzáverom (výška vodného stĺpca 50mm)
H = 65 mm so štandardným pachovým uzáverom (výška vodného stĺpca 30mm)

Inštalačné rozmery
L1 (mm)

585

685

785

885

126

985
165

46

70

50

50
65

87
92
65

70

Inštalácia bez príruby

40

1085

Nízka inštalácia bez príruby

1185

ACO ShowerDrain C

Objednávkové čísla
– žľab s roštom
Dĺžka
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185

Rošt

Výška
H (mm)

Wave

92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65
92
65

406181
406173
406182
406174
406183
406175
406184
406176
406185
406177
406186
406178
406187
406179

Square
jednodielny
404508
406468
404509
406469
404510
406470
404511
406471
404512
406472
404513
406473
404514
406474

Square
trojdielny
404516
407708
404517
407709
404518
407710
404519
407711
404520
407712
404521
407713
404522
407714

Water
406460
406299
406461
406300
406462
406301
406463
406302
406464
406303
406465
406304
406466
406305

Slot
jednodielny
402739
405751
402740
405752
402741
405753
402742
405754
402743
405755
402744
405756
402745
405757

Slot
trojdielny
403781
405743
403782
405744
403783
405745
403784
405746
403785
405747
403786
405748
403787
405749

Tile,
Výška max.:
10 mm
408658
408679
408659
408680
408660
408681
408661
408682
408662
408683
408663
408684
408664
408685
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Líniové odvodnenie bez pachového uzáveru
Popis výrobku
odtokový žľab DN 50 pre sprchový
priestor vhodný pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
inštalačná výška: 18mm*
žľab a rošt vyrobené z antikorovej ocele
testované podľa normy DIN EN 1253:
prietok 1,5 l/s, prietok pri vstupe do
sprchy: 0,5l/s, prietok oproti stene:
1,0l/s
šírka žľabu: 70mm
žľabové teleso s vnútorným spádom
kefou brúsené rošty s hodvábnym
leskom
voliteľná možnosť príruby pre stierkovú
izoláciu
bez pachového uzáveru

L2

Výhody výrobku
zváraný výrobok z antikorovej ocele,
žiadne riziko priesakov
nízka konštrukčná výška vhodná pre
rekonštrukcie
voľný prístup k odtokovej rúre
vysoká rýchlosť prietoku
jedinečný dizajn roštu pre minimálne
pretekanie vody mimo žľabu

18

L1

Inštalačné rozmery
L1 (mm)

585

685

785

885

985

1085

1185

L2 (mm)

645

745

845

945

1045

1145

1245

130
70

78.5

78.5

18

13
18

70

50

50
Montáž s prírubou

Nízka montáž bez príruby
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* Poznámka: pachový uzáver sa musí nainštalovať niekde inde v potrubnom systéme

ACO ShowerDrain C

Objednávkové čísla
– žľab s roštom
Dĺžka
L1 (mm)
585
685
785
885
985
1085
1185

Rošt

Výška
H (mm)

Wave

with
without
with
without
with
without
with
without
with
without
with
without
with
without

407757
407799
407758
407800
407759
407801
407760
407802
407761
407803
407762
407804
407763
407805

Square
jednodielny
407764
407806
407765
407807
407766
407808
407767
407809
407768
407810
407769
407812
407770
407813

Square
trojdielny
407771
407814
407772
407815
407773
407816
407774
407817
407775
407818
407776
407819
407777
407820

Water
407778
407821
407779
407822
407780
407823
407781
407824
407782
407825
407783
407826
407784
407827

Slot
jednodielny
407785
407828
407786
407829
407787
407830
407788
407831
407789
407832
407790
407833
407791
407834

Slot
trojdielny
407792
407835
407793
407836
407794
407837
407795
407838
407796
407839
407797
407840
407798
407841

Tile,
Výška max.:
10 mm
408693
408700
408694
408701
408695
408702
408696
408703
408697
408704
408698
408705
408699
408706
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ACO ShowerDrain
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ACO ShowerDrain F

ACO ShowerDrain F – flexibilná montáž

ACO ShowerDrain F sa skladá z dvoch
častí. Prvá časť odvodňovacieho systému
je tvorená telesom vpustu s pachovým
uzáverom. Táto časť je vybavená prírubou,
ktorá umožňuje spoľahlivé spojenie
s hydroizolačným pásom pomocou
skrutkového spoja. Druhá časť je tvorená
samotným žľabom a roštom, ktorá je
vysoká iba 8mm. Hlavnou výhodou ACO
ShowerDrain F je žľab s roštom s rovnakou
výškou ako dlažba.
Vďaka tejto konfigurácii je možné zvoliť

polohu žľabu ešte aj v štádiu keď sú
pokladané kachličky. Vo všetkých štyroch
smeroch je k dispozícii určitá tolerancia
(10mm) žľabu oproti vpustu.
Podobne ako v prípade ACO SchowerDrain C,
má aj ACO ShowerDrain F vysokú rýchlosť
prietoku, veľmi nízku konštrukčnú výšku
a jednoduchú údržbu.

Základom je použitie antikorovej ocele pre
výrobu sprchového žľabu, vpustu a roštu.
Pachový uzáver je vyrobený z plastu. Súčasti
vyrobené z antikorovej ocele sú povrchovo
upravené pasiváciou v kúpeli, rošty sú brúsené
kefou do hodvábneho lesku.

Dvojdielne riešenie
Sprchový žľab ACO ShowerDrain F s nízkou
stavebnou výškou a pachovým uzáverom.
Strana 48
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ACO ShowerDrain F

Variabilita umiestnenia
sprchového odtoku
ACO ShowerDrain F má výšku iba 8mm,
čo je rovnaká alebo nižšia výška ako
má väčšina štandardných podlahových
dlažieb. Inštalácia sa rieši súčasne
s pokládkou dlažby, po izolácii podlahy.
To umožňuje relatívne veľkú variabilitu
umiestnenia tela sprchového žľabu,
t.j. až 10mm alebo maximálne 3° vo
všetkých smeroch. Vďaka tejto skutočnosti
dochádza k eliminácii komplikovaného
merania a výpočtov usporiadania dlažby
a jej následného rezania. Konečný vzhľad
je vždy perfektný.
Nízka konštrukčná výška
Konštrukčná výška ACO Showerdrain F
v štandardnej verzii (50mm vodného
stĺpca v pachovom uzávere) je iba 87mm.
Stavebná výška zníženej verzie (30 mm
vodného stĺpca v pachovom uzávere)
je neuveriteľných 67mm. Tieto hodnoty
umožňujú veľmi širokú aplikáciu
ACO ShowerDrain F vo väčšine moderných
budov a v budovách precházajúcich
ambicióznou rekonštrukciou.
Všetky rošty ShowrDrain F majú hodvábny

Jednoduchá údržba
Užívateľský komfort je zvýšený účinnosťou
pachového uzáveru a jeho jednoduchým
čistením. Tento sifónový diel je vyrobený
z plastového materiálu. Spoľahlivé
tesnenie je lisované spoločne s pachovým
uzáverom. Vďaka tejto konštrukcii
neexistuje žiadne riziko straty tesnenia
alebo inej poruchy. Pachový uzáver
je možné jednoducho odstrániť zo
sprchového žľabu. Tento uzáver je možné
ľahko rozložiť na dve samostatné súčasti
a následne vyčistiť manuálne alebo
v umývačke na riad.
Typy ACO Showerdrain F
Sprchový žľab je vyrábaný v šírke 100mm,
v štyroch dĺžkach – 685mm, 785mm,
885mm, 985mm s dvoma verziami vpustu:
so štandardnou výškou
(pachový uzáver 50mm)
s nízkou stavebnou výškou
(pachový uzáver 30mm)
Sortiment pozostáva zo štyroch elegantných
antikorových roštov, v jedno- alebo
trojdielnej verzii. Trojdielna verzia je určená
pre inštaláciu pod dvere. Tieto rošty majú
dokonalú povrchovú úpravu. Sú ošetrené
pasivačným kúpeľom a kefou obrúsené do
hodvábneho lesku.

lesk, s hladkou polo lesklou povrchovou
úpravou. Vďaka tomuto povrchu sú rošty ľahko
udržiavateľné nakoľko zvyšky vody a mydla je
možné jednoducho odstrániť.
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ACO ShowerDrain F

Líniové odvodnenie bez príruby - k dispozícii v priebehu roku 2010
Popis výrobku
dvojdielny systém sprchového žľabu,
teleso vpustu je možné nainštalovať
oddelene od zľabu
žľab, vpust a rošt vyrobené z antikorovej
ocele
vpust ohraničuje prítlačná príruba
(3mm) pre vodotesné spojenie
odtokový žľab DN 50 pre sprchový
priestor vhodný pre všetky systémy
nátrubkov a hrdiel násuvného typu
inštalačná výška: 79mm (pre sifón
50mm) alebo 54mm (pre sifón 30mm)
výška žľabu s roštom: 8 mm
testované podľa normy DIN EN 1253:
prietok 0,95 l/s, prietok pri vstupe do
sprchy: 0,4 l/s, prietok oproti stene:
0,75l/s
šírka žľabu: 100mm
odstrániteľné tesnenie pachového
uzáveru z polypropylénu
kefou brúsené rošty s hodvábnym
leskom

Výhody výrobku

L1

zváraný výrobok z antikorovej ocele,
žiadne riziko priesakov
nízka konštrukčná výška vhodná pre
rekonštrukcie
jednoducho odstrániteľný a čistiteľný
pachový uzáver, voľný prístup
k odtokovej rúre
jedinečný dizajn roštu pre minimálne
pretekanie vody mimo žľabu

Montážne rozmery
L1 (mm)

685

785

885

985
100
80

50
29

54

79

50

47

8

8

100
80

167
216
167
174
Inštalácia bez príruby
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Nízka inštalácia bez príruby

ACO ShowerDrain F

Objednávkové čísla
– žľab s roštom
Rošt

Dĺžka
L1 (mm)

výška
H (mm)

Wave

685
785
885
985

8
8
8
8

407842
407843
407844
407845

Square
jednodielny
407846
407847
407848
407907

Square
trojdielny
407849
407850
407851
407852

Water
407853
407854
407855
407856

Slot
jednodielny
407857
407858
407859
407860

Slot
trojdielny
407861
407862
407863
407864

Objednávkové čísla
– teleso vpustu
Vpust
Štandardná verzia
Nízka verzia

Výška
H (mm)
79
59

Dĺžka
(mm)
312
312

Šírka
(mm)
167
167

Obj. č.
407969
407970
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ACO ShowerDrain Easyflow – dizajnové riešenie pre bodové odvodnenie
Kúpeľňové vpusty ACO sa používajú
v priestoroch kde je potrebné skombinovať
účinnú funkčnosť so štýlovým vzhľadom.
K dispozícii je široký výber okrúhlych
a hranatých dizajnových roštov.
Tieto rošty sú vyrobené z kvalitnej,
elektrolyticky leštenej ocele a sú dodávané
v uzamykateľnej i neuzamykateľnej verzii.
Uzamykateľné rošty je možné používať
v priestoroch prístupných verejnosti ako
sú napríklad rôzne wellness zariadenia
a verejné bazény.
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ACO ShowerDrain Easyflow

ACO ShowerDrain Easyflow – vpusty pre bodové odvodnenie

Kúpeľňové vpusty ACO Easyflow ponúkajú
ideálny modulárny systém v rámci
ktorého je možné kombinovať podlahový
vpust s rôznymi vrchnými dielmi,
v lomenom alebo zaoblenom tvare, podľa
individuálnych potrieb s prírubou pre
stierkovú izoláciu alebo bez nej.

Optimálna možnosť čistenia
Podlahové vpusty ACO rovnako spĺňajú
vysoké nároky z pohľadu hygieny. Pachový
uzáver je možné úplne vybrať ľahkým
pootočením a následným potiahnutím.
Následne je možné pristúpiť
k optimálnemu vyčisteniu trubiek.
Vzhľadom na to, že vpusty nemajú
redukciu na vtoku ani výtoku, ponúkajú
pre odvodnenie ideálnu revíziu. Okrem
toho sa vpusty celkom vyprázdnia vďaka
vyrovnaniu odtokového hrdla s podlahou
čím je jednoduchšie aj spláchnutie
cudzorodých častíc.

Pachový uzáver je možné jednoducho odstrániť

Plastové podlahové vpusty
Vďaka modulárnemu systému je možné
zrealizovať dokonale vyvážené funkčné
riešenie pre zákaznícky prispôsobené
situácie inštalácie a aplikačné priestory.
Podlahové vpusty sa používajú vo všetkých
súkromných mokrých miestnostiach
a ponúkajú – v spojení s príslušným
tesnením – možnosť odvodnenia ktorá je
súčasne bezpečná aj účinná.

Plastové podlahové vpusty s roštami z antikoróznej ocele
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ACO ShowerDrain Easyflow

Horný diel pre zakrytie dlažby
Nový horný diel vpustu je k dispozícii s voliteľným povrchom. Pre vydláždenie je možné použiť podlahovú krytinu, napr. obklady
použité v celej kúpeľni. Obraz dlážky tak nadobudne celistvosť, pričom odtok vody je
riešený cez štrbiny v krytine.
Maximálna prípustná výška kachličky
vrátane lepidla je 11,5 mm. K dispozícii
je samozrejme verzia pre utesnenie so
stierkovou izoláciou.

Napojenie stierkovej izolácie
Aby sa zabránilo poškodeniu základnej
konštrukcie budovy, nie je možné podceniť
význam spoľahlivého utesnenia sprchy.
Vrchné diely nového systému ACO sú preto
k dispozícii aj pre napojenie stierkovej
izolácie. Pripojená tkanina pre izoláciu
zjednodušuje bezpečné napojenie
k tesniacej prírube.

Dlažba
Lepidlo na dlažbu
Stierková izolácia
Príruba

Pružný spoj
Mriežka

Podlahová mazanina

Horný diel

Detail tesnenia so stierkovou izoláciou
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Izolácia

ACO ShowerDrain Easyflow

Stavebnicový systém

Dizajnové rošty

Kruhový horný diel

Výplňový rošt

Kruhový horný diel

Hranatý horný diel

Horný diel s možnosťou

Horný diel s možnosťou

s prírubou pre stierkovú

Hranatý horný diel

s prírubou pre stierkovú

výplne

výplne s prírubou pre

izoláciu

izoláciu

stierkovú izoláciu

Kúpeľňové vpusty Easyflow ponúkajú
flexibilitu pri technických riešeniach
a veľký počet rôznych estetických možností
vďaka svojmu modulárnemu usporiadaniu.
Prvky z ktorých je možné vyberať sú
znázornené nižšie. Možnosti prevedenia
roštov sú nasledovné:
kruhové rošty z antikoróznej ocele
hranatý rošty z antikoróznej ocele (so
zámkom alebo bez)
výplňové rošty (maximálna výška dlažby
je 11,5 mm vrátane lepidla)
Horné diely s hranou z antikorovej ocele
môžu byť s prírubou pre stierkovú izoláciu
alebo bez nej. Tieto horné diely je možné
ľahko rezať na dĺžku tak, aby zodpovedali
výške podlahového vpustu. Ak je to
potrebné, k telu vpustu je možné pripojiť
predlžovací diel a/alebo prítlačnú prírubu
pre hydroizolačný pás.

Predĺženie

Príruba

Plastové bodové vpusty
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ACO ShowerDrain Easyflow

Bodové odvodnenie – štvorcové a kruhové riešenie

Objednávkové čísla – kruhové rošty
Obj. č.

Objednávkové čísla – štvorcové rošty
Obj. č.

Obj. č.
uzamykateľný
rošt

5141.20.21

5141.21.21

Dizajn

Dizajn

5141.25.21
Curl

Curl
5141.25.26
Forest

5141.20.26

5141.21.26
Forest

5141.25.29
Hawaii

5141.20.29

5141.21.29
Hawaii

5141.25.23
Linea

5141.08.23

5141.21.23
Linea

5141.25.30
5141.20.30

Mix

5141.21.30
Mix

5141.25.24
Palm

5141.20.24

5141.21.24
Palm

5141.25.22
Quadrato

5141.20.27

5141.21.27
Pixel

5141.25.28
Wave

5141.08.22

5141.21.22
Quadrato

Každý štvorcový rošt je k dispozícii
tiež v uzamykateľnej verzii
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5141.08.28

5141.21.28
Wave

ACO ShowerDrain Easyflow

Dizajnový rošt je možné ľahko vybrať

Dizajnové rošty je možné ľahko odomknúť

Popis výrobku
rošt ACO v prevedení z antikorovej ocele
elektrolyticky leštení povrch
rošt v kruhovom prevedení sa inštaluje
voľne
horné diely s rozmerom rámu 136mm
záťažová trieda K3
vhodné do priestorov pochôdznych
bosou nohou
hmotnosť 0,6 kg

Popis výrobku
rošt ACO v prevedení z antikorovej ocele
elektrolyticky leštení povrch
rošt v štvorcovom prevedení sa inštaluje
s možnosťou uzamykania
horné diely s rozmerom rámu
149 x 149mm
záťažová trieda K3
vhodné do priestorov pochôdznych
bosou nohou
hmotnosť 0,6kg

Lightpoint – osvetlenie pre bodové odvodnenie
Objednávkové čísla – Lightpoint
Popis

Prevedenie

Obj. č.

Lightpoint – osvetľovacia súprava pre
horný diel

Červená

9010.89.10

Modrá

9010.89.11

Zelená

9010.89.12

Teplá biela

9010.89.13

Červená

9010.89.15

Modrá

9010.89.16

Zelená

9010.89.17

Teplá biela

9010.89.18

Osvetlovací modul LED s možnosťou
opätovného dobitia, inštalácia v horných
dieloch ACO so zabudovaným spínačovým
ovládaním pre bezkontaktovú funkciu
zapnutia a vypnutia. Osvetlený modul LED
vhodný pre použitie pod vodou.

Lightpoint – jednotlivý modul
Osvetlovací modul LED s možnosťou
opätovného dobitia, inštalácia v horných
dieloch ACO so zabudovaným spínačovým
ovládaním pre bezkontaktovú funkciu
zapnutia a vypnutia. Osvetlený modul LED
vhodný pre použitie pod vodou.

Osvetľovacia súprava sa skladá z týchto prvkov:
1 osvetľovací modul
1 nabíjačka s pripojením na 230 V

Jednotlivý modul
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ACO ShowerDrain Easyflow

Rošty pre kruhové prevedenie
na strane 54

Rošty pre štvorcové prevedenie
na strane 54

Objednávkové čísla – štvorcové horné diely
Určenie

Obj. č.

Výkres

Plastový horný diel,
materiál ABS pre rošty
v štandardnom alebo
uzamykateľnom prevedení.
150

Možnosť nastavenia výšky od
18 do 135mm
pri kombinácii s vpustami
Easyflow

149

5141.43.00

Ø 125

Plastový horný diel, materiál
ABS pre okrúhle rošty

150

Možnosť nastavenia výšky od
8 do 135 mm pri kombinácii
s vpustami Easyflow

Ø136

5141.46.00

38

5141.48.00

Možnosť nastavenia výšky od
18 do 135 mm pri kombinácii
s vpustami Easyflow

Ø 125

Plastový horný diel, materiál
ABS pre rošty v kruhovom
prevedení. S prírubou
s látkovou tkaninou pre
stierkovú Izoláciu.

38

8

Ø350
Ø252
Ø136

5141.42.00

150

Možnosť nastavenia výšky od
8 do 135 mm pri kombinácii
s vpustami Easyflow

Ø 350
Ø 252
149

150

Plastový horný diel,
materiál ABS pre rošty
v štandardnom alebo
uzamykateľnom prevedení.
S prírubou s látkovou
tkaninou pre stierkovú
Izoláciu.

10–13

Ø125

Ø125

Plastový horný diel, materiál
ABS pre výplňové rošty.
12
25

5141.24.00

150

Možnosť nastavenia výšky od
26 do 135mm pri kombinácii
s plastovými vpustami.
Možnosti výplne, 10mm

149
121

Ø 125

56

150

5141.31.00
Možnosť nastavenia výšky od
62 do 162mm pri kombinácii
s plastovými vpustami.
Možnosti výplne, 10mm

Ø 350
Ø 252
149
121

38

24–27

Plastový horný diel, materiál
ABS pre výplňové rošty
s prírubou s látkovou
tkaninou pre stierkovú
Izoláciu.

Ø 125

Zobrazenie

ACO ShowerDrain Easyflow
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ACO ShowerDrain Easyflow

Vpuste Easyflow pre bodové odvodnenie
Popis výrobku
plastové vpusty DN50 pre priestor
sprchy, vhodné pre nátrubky a hrdlá
s možnosťou zasunutia na trubku
s vertikálnym alebo horizontálnym
odtokom
testované podľa DIN EN 1253
odstrániteľný pachový uzáver z plastu
pripravené pre inštaláciu s vrchným
dielom a dizajnovým roštom
voliteľné s bočným vtokom DN50

Výhody výrobku

Vpusty je možné jednoducho vybaviť
voliteľnou prírubou s tlakovým tesnením

Príklad inštalácie

Všetky dostupné horné diely majú
nastaviteľnú výšku

Pachový uzáver je možné ľahko odstrániť
a vyčistiť

Dlažba s lepidlom
Stierková izolácia
Stierkový betón
Izolácia
Betón
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Objednávkové čísla – vpusty Easyflow
Určenie

Obj. č.

Výkres

Zobrazenie

2500.05.00

Ø149
Ø125

DN 50

2500.00.00

102
DN 50

Bočný odtok s bočným
vtokom DN50 pachový uzáver
s vodným sifonom 50 mm,
prietok 1,5 l/s

DN 50

102

Bočný odtok pachový uzáver
s vodným sifonom 50 mm,
prietok 1,5 l/s

231
Ø149
Ø125

167
114

Zvislý odtok pachový uzáver
s vodným sifonom
50 mm, prietok 1,5 l/s
2500.55.00

DN 50

Bočný odtok pachový uzáver
s vodným sifonom
30 mm, prietok 0,8 l/s

30

DN 50
DN 50

82

2505.05.00

30

Ø149
Ø125

194

Ø149
Ø125

2505.00.00

82
DN 50

Bočný odtok s bočným
vtokom DN50 pachový uzáver
s vodným sifonom 30 mm,
prietok 0,8 l/s

231

Príruba s tlakovým tesnením
pre teleso vpustu Easyflow
2040.00.02

2040.00.00

178

17

Predlžovací kus pre vpusty
Easy-flow

Ø125
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Systémová doska – bodové odvodnenie
Popis výrobku
systémová doska z tvrdeného
polystyrénu pripravená k inštalácii pre
odtokové vpusty DN50
doska potiahnutá hydroizolačnou
tkaninou
presah tkaniny 70 mm pre bezpečné
utesnenie prechodov v podlahe
pripravené pre pokládku dlažby
pretvarovaný spád 2% k centrálnemu
odtoku
doska pojazdná invalidným vozíkom od
veľkosti dlažby 50 x 50cm

Plastová príruba s tesnením

Zabudovaný skrutkovaný podlahový
odtok z výrobnej rady kúpeľňových

Spodný prvok (voliteľne k dispozícii)

vpustov
Prekrývanie fleesu
Vliesüberstand
do
priestoru70
70mm
mm
umlaufend
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X min.

H

L

Systémová doska s vpustom DN50, spád 1,5°,

55

Y min.

20

H

pachový uzáver 30mm, spodný prvok 55 mm

Systémová doska s vpustom DN50, spád 1,5°,

55

Z min.

20

H

pachový uzáver 50 mm, spodný prvok 55 mm + 20 mm

Systémová doska s vpustom DN50, spád 90°,
60

pachový uzáver 50 mm, spodný prvok 55 mm + 20mm

Inštalačné rozmery – systémová doska
L (mm)

X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

H (mm)

500 x 500

91

111

111

7

800 x 800

93

113

113

7

900 x 900

95

115

115

7

1000 x 1000

97

117

117

7

1200 x 1200

100

120

120

7

ACO ShowerDrain Easyflow

Objednávkové čísla – systémová doska
Určenie
Systémová doska ACO

Spodný prvok ACO pre
systémovú dosku ACO
(dvojdielny, celková výška
75 mm)

Dizajn (mm)
500 x
800 x
900 x
1000 x
1200 x
500 x
800 x
900 x
1000 x
1200 x

500
800
900
1000
1200
500
800
900
1000
1200

Obj. č.

Zobrazenie

620395
620396
620397
620398
620399
620400
620401
620402
620403
620404

Plastový vpust, horný rám so
štrbinovým roštom
Spád 1,5°, výška stĺpca vody
50 mm

DN 50

620392

DN 50

620393

DN 50

620394

Inštalačná výška 115 mm,
H* = 7 mm (min.)

Plastový vpust, horný rám so
štrbinovým roštom
Spád 90°, výška stĺpca vody
50 mm
Inštalačná výška 115 mm,
H* = 7 mm (min.)

Plastový vpust, horný rám so
štrbinovým roštom
Spád 1,5°, výška stĺpca vody
30 mm
Inštalačná výška 95mm,
H* = 7mm (min.)

Rám z antikorovej ocele pre
vloženieroštu štvorcového
prevedenia do vyššie
uvedených vpustov

620475

H* = 19 mm (min)

Rám z antikorovej ocele pre
vloženie roštu kruhového
prevedenia do vyššie
uvedených vpustov

Mriežky v kruhovom
a štvorcovom prevedení
na strane 54

620476

H* = 19 mm (min)

Vrchný diel pre voliteľný povrch
s možnosťou výplne z dlažby
pre vloženie do jedného
z vyššie uvedených telies

620477

Výškovo nastaviteľný krúžok
pre vloženie podlahovej krytiny
s vyššou konštrukciou
H* = 6mm (min.)

5141.30.15
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* H: odkaz na rozmer na výkrese, strana 60

ACO ShowerDrain Wal-Selecta

Liatinové vpusty Wal-Selecta pre bodové odvodnenie
Podlahové vpusty Wal-Selecta sú vyrobené
z liatiny s grafitovými vločkami podľa
normy DIN 1691. Ide o zliatinu železouhlík, v ktorej je uhlík zakomponovaný do
kovovej základnej hmoty vo forme vločiek.
Táto uhlíková mrežovina dodáva liatine jej
vynikajúcu odolnosť voči korózii.

Požiarna ochrana so systémom
Wal-Selecta
Téma preventívnej požiarnej ochrany
v priestore s podlahovým odtokom je
veľmi dôležitá. Práve pri inštalácii takýchto
odtokov v budovách ako sú napríklad
hotely, nemocnice, domovy dôchodcov
alebo školy, je nutné dodržiavať príslušnú
triedu požiarnej odolnosti stropu alebo
podlahy v súlade s platnými predpismi.

Podlahové odtoky Wal-Selecta vertikálnym
odtokovým hrdlom spĺňajú triedy požiarnej
odolnosti R 30 až R 120, pokiaľ sa
ochranné požiarne zápachové uzávery
používajú spoločne s kazetami pre
požiarnu ochranu. Tu je tak zaručená
dvojitá ochrana: požiarna ochrana je
zaručená v prípade vzniku požiaru zdola
i zhora.

ACO ponúka správne riešenie pre každú
aplikáciu so sortimentom Wal-selecta.
Ako poskytovateľ unikátneho systému
spoločnosť ACO úspešne zrealizovala
skúšky svojich podlahových vpustov zhora
i zdola. Skúšanie prebiehalo podľa normy
DIN 4102.

Normy a certifikácia
Všetky liatinové podlahové vpusty WalSelecta spoločnosti ACO sú vyrábané
podľa noriem DIN EN 1253 a DIN 19599.
Celý výrobný rad podlahových vpustov
v nehorľavom prevedení z liatiny bola
tiež odskúšaná podľa špecifikácií normy
DIN 4102 a je certifikovaný v súlade
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Dvojitá bezpečnosť v prípade požiaru. Podlahový
odtok Wal-Selecta s protipožiarnou vložkou.

s autorizačnými predpismi pre triedy
požiarnej odolnosti R 30 až R 120. Vpusty
s horizontálnymi výstupnými hrdlami sú
certifikované úradom MPA NRTW, Erwitte
- “General Building Supervisory Authority
Test Certificate” No. P-MPA-E-02-005.

ACO ShowerDrain Wal-selecta

Objednávkové čísla – liatinové vpusty Wal-Selecta
Obj. č.

Liatinový vpust DN 50, spád
1,5° podľa normy DIN EN
1253

1.5

°

50

345
145

150
345
145

68

50

3

5125.60.00

1.5

°

50

106

3
134

5128.90.00

345
145

68

5128.60.00

50

3

Liatinový vpust DN 50, spád
90° podľa normy DIN EN
1253
s prírubou s tlakovým tesnením
a vyberateľným pachovým
uzáverom pre výšku vodného
stĺpca 50 mm, prietok 1,0 l/s

106

3

150

Liatinový vpust DN 50, spád
90° podľa normy DIN EN
1253
s prírubou a vyberateľným
pachovým uzáverom pre výšku
vodného stĺpca 50 mm, prietok
1,0 l/s

134

5125.80.00

Liatinový vpust DN 50, spád
1,5° podľa normy DIN EN
1253
s prírubou s tlakovým tesnením
a vyberateľným pachovým
uzáverom pre výšku vodného
stĺpca 50 mm, prietok 1,0 l/s

Zobrazenie

345
145

195

s prírubou a vyberateľným
pachovým uzáverom pre výšku
vodného stĺpca 50 mm, prietok
1,0 l/s

Výkres

195

Určenie

Protipožiarna kazeta DN 50
s triedou požiarnej odolnosti R
30 až R 120
protipožiarne zariadenie
pre podlahové odtoky 90°,
s univerzálnym pachovým
uzáverom, prietok 0,8 l/s

5150.10.17

Horný diel nájdete na strane 56
Dizajnové rošty na strane 54
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ACO ShowerDrain EG 150

ACO ShowerDrain EG 150 – vpusty z nerezovej ocele
Vpusty ACO ShowerDrain EG 150 ponúkajú
množstvo výhod pre široké spektrum aplikácií. Tieto vpusty je možné používať pre
stavbu a rekonštrukciu rodinných domov,
ako i verejných budov. Inštalácia je možná
v sprchových priestoroch, v kúpeľniach
a v ďalších priestoroch, kde je nutné
zaistiť odtok pomocou vpustov s hladkým

povrchom a vynikajúcimi materiálovými
vlastnosťami. Vpusty ACO ShowerDrain EG
150 sú k dispozícii pre všetky typy podláh,
vrátane cementových a živicových liatych
podláh, keramickej dlažby a elastickej
vinylovej podlahovej krytiny. Vpusty ACO
ShowerDrain EG 150 sú taktiež k dispozícii
s bočnými prítokmi.

Pre aplikácie s cementovou / živicovou stierkou
a dlaždicami
Page 66

Pre napojenie izolačného plášťa
Page 68

Pre podlahovú krytinu z vinylových dosiek
Page 69
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ACO ShowerDrain EG 150
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ACO ShowerDrain EG 150

Vpusty ACO ShowerDrain EG 150
Popis výrobku
vpust DN 32, 50 alebo 75 vhodný pre
všetky systémy násuvných nátrubkov
a hrdiel
horné diely je možné otočiť
a teleskopicky nastaviť výšku pre
vyrovnanie s povrchovo upravenou
podlahou
teleso vpustu z antikorovej ocele,
pachový uzáver a rošt
prietok odskúšaný podľa normy
EN 1253
rozmery hornej časti 150 × 150 mm
kefou brúsený rošt hodvábneho lesku
s uzamykaním
dostupné s bočnými vtokmi DN 32
a DN 40

Výhody výrobku
flexibilná inštalácia vďaka hornému
dielu s možnosťou otočenia
a výškového nastavenia
vhodné pre verejné priestory vďaka
uzamykateľnému roštu
vyberateľný rošt aj pachový uzáver pre
ľahké čistenie a údržbu
k dispozícii tiež verzia pre vinylové
podlahy

Kompaktné prevedenie ideálne pre
rekonštrukciu

Príklad inštalácie

Bočné vtoky až pre tri dodatočné napojenia

Rošty s hodvábnym leskom ideálne pre sprchové priestory
Dlaždica s lepidlom

Stierková izolácia

Podkladový betón
66

Betón

ACO ShowerDrain EG 150

Objednávkové čísla – vpusty EG 150
Obj. č.

Výkres

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, rýchlosť
prietoku 1,2 l/s

6

6
190-225

405149

6-43

6

150 x 150

70
Ø 50

150 x 150
6

167

83-118
14-49

137
10-49

Ø 50

215-250

DN 32/40

405152
150 x 150

215-250

70-106

6

Spodný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

139

DN 32/40

405153

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

Ø 50
Ø 132

120-150
60

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40
pod pachovým uzáverom,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

Ø50

150 x 150

Spodný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, rýchlosť
prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

70

120-155
14-49

139

405151

10-49

Odtok DN 50

Zobrazenie

150 x 150

129-164

Určenie

DN 32/40

405150
Ø 50
Ø 110

Bočný odtok DN 32, s roštom
150 mm, rýchlosť prietoku
0,75 l/s, bez pachového
uzáveru, pevná výška

Ø 32

52

6

150 x 150

105

Odtok DN 32

400791
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ACO ShowerDrain EG 150

Objednávkové čísla – vpusty EG 150 pre aplikáciu s plášťom zaisťujúcim utesnenie proti vlhkosti
Obj. č.

Výkres

Ø 250
150 x 150

188-228
125 -155

6

6-30

Spodný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, rýchlosť
prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

70

120-160
112-127

139

405156

Ø 50

Odtok DN 50

Ø 250
150 x 150

6-30

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, rýchlosť
prietoku 1,2 l/s

Zobrazenie

6

Určenie

405154

6

6-30

Ø 250
150 x 150

DN 32/40

Ø 50

70

120-160
112-137
65-80
60

139

405158
Ø 250
150 x 150

6-50

6

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s

166

213-272

75-90

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40
pod pachovým uzáverom,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

12-51

Ø 50
Ø 132

Ø 50

DN 32/40

Odtok DN 50

405157

Odtok DN 50

71-107

6-30

Spodný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s

6

137
Ø 250
150 x 150

276-312
211-252

15.0000

DN 32/40

405155
Ø 50
Ø 110

68

6-20

Ø 250
6

150 x 150

Ø 32

62-72

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, rýchlosť
prietoku 0,75 l/s, bez pachového uzáveru, vhodný pre
infiltračnú vodu
Odtok DN 32

105

400793

ACO ShowerDrain EG 150

Objednávkové čísla – vpusty EG 150 s prírubou pre podlahy
Obj. č.

Výkres

196-231

405143

18-50

Ø225
Ø157

70
Ø50

DN 32/40

139

405147
Ø 225
Ø 157

166

220-250

69

18-50

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

Ø 50
Ø 132

127-162
60

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40
pod pachovým uzáverom,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

DN 32/40

405146
137
Ø 225
Ø 157

(285-320)
(224-259)

57

18-50

Spodný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, s tromi
bočnými vtokmi DN 32/40,
rýchlosť prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

Ø 50

Ø 225
Ø 157

Spodný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, rýchlosť
prietoku 1,2 l/s
Odtok DN 50

70

126-156

139

405145

Ø 50

Odtok DN 50

Ø 225
Ø 157

18-50

Bočný odtok, s výškovo
nastaviteľným horným dielom
a roštom 150 mm, pachovým uzáverom s tesnením pre
vodný stĺpec 50 mm, rýchlosť
prietoku 1,2 l/s

Zobrazenie

18-50

Určenie

DN 32/40

405144

Ø 50
Ø 110
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ACO ShowerDrain FG

Vpusty ACO ShowerDrain FG
Vpusty FG sú jednoduché a robustné
vpusty z antikorovej ocele. Ich
minimalistický dizajn a opieskované
povrchy ich predurčujú pre súčasné
dizajnové kúpeľne.
Robustné teleso, masívny horný povrch
a pachový uzáver z antikorovej ocele
zaisťujú bezproblémový dlhodobý chod.
Nízka výška telesa vpustu znamená, že
vpusty FG sú vhodné pre novostavby
i rekonštrukcie.
Vpusty FG sú k dispozícii v rozmeroch
100 x 100 mm, 150 x 150 mm,
200 x 200 mm ako i priemer Ø110 mm,
najmä pre živicové podlahy.
Všetky vpusty FG majú pachový uzáver pre
vodný stĺpec 50 mm podľa normy EN 1253
a k dispozícii sú tiež uzamykateľné verzie
pre verejné priestory.

Vpusty FG – verzie

Štandardná verzia

Verzia s prírubou pre hydroizoláciu

Kruhová verzia pre živicové podlahy

Príklad inštalácie
Dlaždica s lepidlom

Hydroizolácia

Stierkový betón

70

Betón

ACO ShowerDrain FG

Objednávkové čísla – vpusty ACO ShowerDrain FG
Obj. č.

Výkres

Spodný odtok DN 40, so zabudovaným pachovým uzáverom
50 mm, horná časť vpustu
100 x 100 mm, so štrbinovým
roštom, pevná výška, rýchlosť
prietoku 0,35 l/s

Zobrazenie

116

100 x 100
8

76

Určenie

Ø 40
Ø 80

Neuzamykateľná
Uzamykateľná

04156
04157
Ø 280

Spodný odtok DN 40, so zabudovaným pachovým uzáverom
50 mm, s prírubou pre hydroizoláciu, horná časť vpustu
100 x 100 mm, so štrbinovým
roštom, pevná výška, rýchlosť
prietoku 0,35 l/s
Neuzamykateľná
Uzamykateľná

116
76
12

100 x 100

Ø 40
Ø 80

04708
04709

Ø 110
8

Ø 40
Ø 80

150 x 150

04762
04763
128

Spodný odtok DN 50, so
zabudovaným pachovým
uzáverom 50 mm, horná
časť vpustu 150 x 150 mm,
s roštom s kruhovými otvormi,
pevná výška, rýchlosť prietoku
0,65 l/s

Ø 50
Ø 110
200 x 200

Spodný odtok DN 60.3, so
zabudovaným pachovým
uzáverom 50 mm, horná
časť vpustu 200 x 200 mm,
s roštom s kruhovými otvormi*, pevná výška, rýchlosť
prietoku 0,9 l/s
Neuzamykateľná
Uzamykateľná

Ø 19

88

04130
14333
128

Neuzamykateľná
Uzamykateľná

Ø15

88

Neuzamykateľná
Uzamykateľná

116
76

Spodný odtok DN 40, so
zabudovaným pachovým
uzáverom 50 mm, horná časť
vpustu Ø110 mm pre živicovú
podlahu,so štrbinovým
roštom, pevná výška, rýchlosť
prietoku 0,35 l/s

Ø 60
Ø 157

04068
14397

*Neodporúča sa pre bosú nohu
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Na silnú rodinu sa môžete spoľahnúť.

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

ACO Stavebné prvky, s.r.o.

