
Kopalnica s stilom







Naredite vtis z elegantnimi in prefinjenimi 
rešitvami za odvodnjavanje kopalnic

Predstavljamo vam prefinjene 
rešitve vodilne svetovne znamke v 
odvodnjavanju. Linija proizvodov ACO 
ShowerDrain zadovoljuje zahteve 
mnogih projektantov in arhitektov, ki 
dizajnirajo sodobne kopalnice, brez 
nepotrebnega menjavanja materialov, 
brez ovir in drugih arhitektonskih ovir. 

ACO ShowerDrain kanalete za tuš so 
načrtovane z namenom, da vam nudijo 
vso svobodo pri načrtovanju modernih 
kopalniških interierjev, obenem pa 
omogočajo jasno delitev na njen suhi in 
mokri del.



ACO ShowerDrain E+
s pokrivno rešetko design Stripe



ACO ShowerDrain M+
s pokrivno rešetko za zapolnitev 
s keramiko design Twist



Vsestranske kanalete za tuš

Visokokakovostne kanalete za tuš ACO 
ShowerDrain E+ in ShowerDrain M+ 
z integrirano tesnilno membrano in 
difuznimi odprtinami za sekundarno 
odvodnjavanje postavljajo nova merila 
za hitro in zanesljivo vgradnjo in že 
izpolnjujejo zahteve za najvišji razred 
izpostavljenosti z vodo W3-I po novem 
standardu DIN 18534.

Izbirate lahko med:

■	9 različnimi dizajni pokrivnih rešetk 
iz nerjavečega jekla

■	2 pokrivnima rešetkama za 
zapolnitev s  keramiko (Twist in 
Floor)

■	3 pokrivnimi rešetkami iz stekla
■	2 pokrovoma iz nerjavečega jekla 

(Twist in Stripe)



ACO ShowerDrain E+
s pokrivno rešetko design Quadrato



ACO ShowerDrain E+
s pokrivno rešetko design Linear



Design pokrivne rešetke za ACO ShowerDrain E+ in ShowerDrain M+ 
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ACO ShowerDrain E+
s pokrivno rešetko design Twist



Elegantna rešitev za izdelavo naklona

ACO ShowerStep je odlična rešitev 
za izdelavo estetskega prehoda med 
področjem tuša in ostalim delom 
kopalnice. Keramiko lahko tako v 
področju kopalnice položite v ravnini 
oz. brez naklona, na področju tuša pa 
se ploščice položijo z enostranskim 
naklonom 1,5 - 2 % do kanalete. S 
profilno letvijo ustvarimo višinsko 
razliko med tema območjema, ki se 
povišuje do kanalete.

ACO ShowerStep ustvarja dekorativni 
prehod med obema območjema in nudi 
jasen, prečen prerez površine. Naklon 
se enostavno obdela in varuje robove 
talnih oblog. Na ACO ShowerStep letev 
lahko zaradi širine robu (12 mm) po 
želji enostavno namestimo stekleno 
pregradno steno za tuš.



ACO ShowerStep
profilna letev za izdelavo naklona



ACO ShowerFloor - 
talni element za tuš 



ACO ShowerFloor - talni element za tuš

Kdor dandanes prenavlja kopalnico, 
se redko odloči za klasično tuš 
kabino z visokim robom, saj so vedno 
bolj zaželene stilsko in moderno 
opremljene kopalnice brez nivojskih 
razlik.

Zato ACO s ShowerDrain E+, 
ShowerDrain M+ in talnim sistemom 
ShowerFloor nudi nove in dobro 
premišljene  rešitve, ki so enostavne 
za vgradnjo. Pri razvoju talnega 
elementa ACO ShowerFloor smo 
upoštevali nasvete vodoinštalaterjev 
in keramičarjev. Rezultat je kompleten 

talni element, ki se namesto estriha 
vgradi v prostor za tuširanje, se obloži 
s keramiko in se lahko fleksibilno 
prilagaja prostorskim omejitvam.

In še ena prednost: ne potrebujete 
več različnih izvajalcev in ni vam treba 
izgubljati časa za sušenje estriha – 
keramičar lahko začne takoj s 
polaganjem keramike.

■	Z vgrajenim točkovnim ali linijskim 
požiralnikom

■	S stensko prirobnico za vgradnjo 
kanalete povsem ob zid



ACO ShowerDrain E+
s pokrivno rešetko Signature in Lightline PRO



ACO ShowerDrain E+
s pokrivno rešetko design Piano



ACO Lightline Pro



Elegantna LED osvetlitev

ACO Lightline Pro je novi talni svetlobni 
element, ki ustvarja zanimive svetlobne 
učinke, je enostaven za montažo, nudi 
veliko možnosti za namestitev, je varen 
in ima dolgo življenjsko dobo. 

Ideja za zasnovo ACO Lightline 
Pro je v bistvu zelo preprosta – v 
U profilu iz nerjavečega jekla se 

nahaja LED svetlobni trak (zatesnjen 
s smolo), ki se priključi na električno 
omrežje (varnostni razred IP68). 
Poleg individualne zasnove osvetlitve 
v sodobnih zasebnih kopalnicah je 
ACO Lightline Pro primeren tudi za 
načrtovanje in opremo talnih označb v 
wellness in spa centrih.



Točkovno odvodnjavanje

ACO Easyflow so kopalniški požiralniki namenjeni 
učinkovitem točkovnem odvodnjavanju tušev in ostalih 
mokrih površin. Na razpolago je širok izbor okroglih 
(Ø 136 mm) in kvadratnih (149x149mm) pokrivnih rešetk, 
ki so izdelane iz nerjavečega jekla 1.4301 in elektropolirane. 
Kvadratne oblike pokrivnih rešetk imajo tudi možnost 
zaklepa in so zato primerne za vgradnjo v javnih objektih kot 
so hoteli, bazeni in wellness centri. 



ACO Easyflow
talni požiralnik s pokrivno rešetko design Wave



ACO Easyflow
talni požiralnik s pokrivno rešetko design Forest



Kvadratne pokrivne rešetke so na voljo tudi z zaklepom.

HawaiiWave

Quadrato Forest

Pokrivne rešetke za Easyflow talne požiralnike 

Nerjaveče jeklo - kvadratna oblika

ČrnaBela Siva

Steklo - kvadratna oblika

HawaiiWave

Quadrato Forest

Nerjaveče jeklo - okrogla oblika
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info@aco.si
www.aco.si


