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ACO

ACO to lider odwadniania – odwodnienia zewnętrzne to unikalne rozwiązania i synonim pewności i jakości od wielu lat. Nowością jest linia odwodnień prysznicowych
ACO ShowerDrain, zdobywająca coraz
większe uznanie architektów oraz inwestorów. Unikalne cechy produktowe zapewnia-
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Monolit – żadnych elementów ruchomych,

ją niezwykle łatwy montaż oraz trwałość
rozwiązania.
65 mm – to całkowita wysokość produktu!
Jeśli jest miejsce na rurę odpływową DN
50 w posadzce, ACO ShowerDrain C mieści się w tej samej warstwie – 50 mm to
część zalewana w szlichcie, 15 mm to warstwa płytek. Nawet przy remontach (stropach litych, czy drewnianych) nie ma więc
konieczności podkuwania poza miejscem
odpływu.
1 l/s – realny przepływ ACO ShowerDrain C sprawia, że nawet największe deszczownice czy dwa brodziki mogą być wykonane w oparciu o jeden opływ.
6000 mm – to maksymalna długość odwodnienia prysznicowego ACO – od teraz
każde miejsce publiczne może mieć jeden
kanał, jeden spadek i niespotykaną dotychczas estetykę.

żadnych uszczelek niewymienialnych po
zabudowie – to jedyne na rynku odwodnienie prysznicowe w pełni monolityczne,
w pełni wykonane ze stali nierdzewnej także z odpływem, odporne na najagresywniejsze środki czyszczące (odpowiednie
dla stali nierdzewnej).
Bezpieczeństwo – wszystkie spawy wykonane są w technologii robota spawalniczego, a cały produkt jest na końcu produkcji poddawany pasywacji – najwyższy
stopień ochrony antykorozyjnej, dzięki czemu cały produkt uzyskuje jednakowe właściwości. 3-krotne testy ciśnieniowe wykluczają ryzyko przecieków.
Montaż – kilkanaście wersji kołnierzy
uszczelniających, ultra niskie rozwiązania
– montaż nigdy nie był tak prosty.
Czyszczenie – w pełni rozbieralna konstrukcja bez narzędzi. Czyszczenie może wykonać każdy użytkownik, gdyż ma pełny dostęp do kanalizacji, syfon jest rozpaławialny
jednym ruchem – komfort nieporównywalny do brodzików czy wanien.
Wzornictwo – 26 wzorów przykryć w linii E, 4 wzory przykryć w linii C (także pokrywa TILE – wypełnienie płytkami), kanały
łukowe, kanały narożne, podświetlenia automatyczne.
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