
ACO v praksi

Hotel A, Žalec    

Neposredno ob avtocestnem izvozu Arja 
vas – Žalec je avgusta 2019 odprl svoja vrata 
dizajnerski 4* Hotel A zasnovan po modernih 
arhitekturnih smernicah, namenjen predvsem 
poslovnim in tranzitnim gostom. Hotel, ki s 
svojo podobo prevzame mimoidoče, ima 47 
moderno opremljenih sob, konferenčno dvorano, 
restavracijo, ponuja pa tudi wellness, fitness in 
catering.

Lastniki hotela so poskrbeli za udobje, sprostitev 
in vrhunske storitve, mi pa smo jih oskrbeli z 
različnimi sistemi za odvodnjavanje.

ACO. creating
the future of drainage



 � Multitop vtočne rešetke
 � Monoblock linijski požiralniki
 � Higienska talna korita in požiralniki 
 � Lipumax C-FST betonski 
izločevalec maščob

Vgrajeni proizvodi:

Objekt: Hotel A, Žalec
Investitor: Draganović d.o.o.
Arhitekturni biro: AB objekt d.o.o., Boštjan Matul u.d.i.a.
Projektant strojnih inštalacij: Jelen & Zaveršnik, BAMBI d.n.o., 

Matej Jelen inž. strojn. 
Izvajalec gradbenih del: Remont NG d.o.o
Izvajalec strojnih inštalacij: Šarlah d.o.o.
Leto izvedbe: 2018/2019
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the future of drainage

ACO gradbeni elementi, 
zastopanje d.o.o.
Obrtniška 9
SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 03/817 18 80 
Fax: 03/817 18 82  

info@aco.si
www.aco.si

ACO Multitiop, litoželezna vtočna rešetka 300x500 mm za revizijske ja-
ške, s prometno varno brez vijačno pritrjeno pokrivno rešetko, obojestran-
skim odpiranjem in protihrupnim vložkom ter vstavljenim vedrom za grobe 
nečistoče.

ACO Monoblock PD je monoliten iz 
enega kosa polimernega betona izdelan 
linijski požiralnik, ki ga med drugim 
odlikujejo ozke » Heelguard » vtočne 
odprtine na pokrivni rešetki, zato je še 
posebej primeren za odvodnjavanje  
površin s pešci in parkirne prostore.

Higienska talna korita in požiralniki 
so izdelani iz nerjavečega jekla in 
izpolnjujejo najstrožje higienske zahteve 
za preprečevanje bakterijske kontaminacije 
hrane. Uporabljamo vsa načela higienskega 
načrtovanja proizvodov,  ki jih priporoča 
EHEDG za površine ki so v stiku z živili.

Maščobe je najlažje iz kuhinjskih odpadnih vod izločiti čim prej oz. ko so 
še v tekočem stanju. Projektant je zato predvidel vgradnjo izločevalca 
maščob neposredno pred kuhinjo v asfaltni površini namenjeni dostavi. Ker 
se dostava vrši tudi s tovornimi vozili, je bila vgradnja armiranobetonskega 
izločevalca najbolj smotrna rešitev. Pri vgradnji v povozne površine 
ne potrebujemo nobenih razbremenilnih plošč, okoliški teren se da z 
gradbeno mehanizacijo brez težav ustrezno utrditi, poleg tega je naprava 
tudi proti vzgonsko varna. ACO Lipumax je tudi eden od zelo redkih 
izločevalcev maščob na tržišču z dejansko narejenim tipskim preizkusom 
po SIST EN 1825 za vsako nazivno velikost posebej.


