
ACO Self® Euroline

Sistem linijskih požiralnikov ACO Self® EuroLine

Odvodnjavanje pri hiši, na vrtu in dvoriš}u

NOVO



ACO Self® EuroLine - najboljša rešitev

Z najnovejšim sistemom 

za linijsko odvodnjavanje 

meteornih voda ACO EuroLine 

postavljamo nove standarde 

pri na~rtovanju, izvedbi in 

u~inkovitosti odvodnjavanja 

utrjenih površin pri zasebni 

gradnji. Sistem je primeren 

za samograditelje in 

omogo~a enostavno izvedbo 

odvodnjavanja pri hiši, na vrtu 

in dvoriš~u.
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Izjemno gladka površina polimernega 
betona v povezavi s pre}nim presekom 
kanalete v obliki }rke V pove}uje koli}insko 
zmožnost odvodnjavanja ter samo}iš}enje 
kanalete tudi pri manjših padavinah.

ACO polimerni beton je popolnoma 
vodonepropusten in brez dodatnih 
premazov trajno odporen na zmrzal in sol.   

Prosti pre}ni presek kanalete poenostavlja 
njeno }iš}enje in vzdrževanje.

Linijski požiralniki so certificirani po 
standardu SIST EN 1433 in so povozni za 
osebna vozila. 

Oja}itvena rebra na zunanji strani kanalet 
pove}ujejo stojno površino kanalet in 
njihovo stabilnost.

Linijski požiralnik z vgrajenim iztokom in 
cevnim nastavkom DN 100 v dno kanalete 
ob}utno olajša izvedbo teko}insko tesnega 
priklju}ka na kanalizacijo.

V linijski požiralnik z vgrajenim iztokom lahko 
naknadno vstavimo sifon z lovilcem listja.

Spoje med kanaletami lahko po potrebi 
skladno s standardom SIST EN 1433 
naknadno zatesnimo s tesnilno maso.



Mostna vro}ecinkana rešetka, litoželezna rešetka 

in vzdolžna rešetka iz nerjave}ega jekla.

U~inkovit pre~ni presek kanalet v oblili ~rke V

Linijski požiralniki ACO Self EuroLine so 
namenjeni odvodnjavanju utrjenih površin 
pri zasebni gradnji in so povozni za osebna 
vozila.

dovozi v garaže
dvoriš}a
terase

Pokrivne rešetke so brezvija}no pritrjene na telo 

kanalete.

Pokrivne rešetke lahko enostavno odstranimo, 

kar omogo}a enostavno }iš}enje.

ACO Self® EuroLine- enostavna izvedba odvodnjavanja

Priklju}itev linijskega požiralnika na zbiralnik 
z vedrom za umazanijo in vgrajenim
iztokom DN 100. 

Opcija iztok preko sifona (glej dodatni pribor).
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Brez ovir pri oblikovanju
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Izvedba iztoka iz linijskega požiralnika 
preko }elne stene z vgrajenim iztokom in 
cevnim nastavkom DN 100.

Linijski požiralnik z vgrajenim iztokom in 
cevnim nastavkom DN 100 za iztok v dno 
kanalete. 

Opcija: montaža sifona z lovilcem listja.

1. Izkopljemo jarek globine ca.20 cm in 

 širine ca.30 cm ter utrdimo podlago.

Priporo~ila za vgradnjo

2.  Jarek napolnimo  z mešanico suhega betona 

 (debelina ca.10 cm) ter jo utrdimo.

3.  Linijske požiralnike položimo na betonsko   

 posteljico iz smeri iztoka.

4.  Stransko obbetoniramo kanalete. 5. Položimo zaklju}ni tlak. Pri tlakovcih   

 priporo}amo, da se prva vrsta obbetonira.

6.  Zaklju}ni tlak mora biti vsaj 3 mm višji od   

 nivoja pokrivne rešetke.

ACO Self® EuroLine
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ACO Self® EuroLine linijski požiralnik povozen za osebna vozila

ACO Self® EuroLine iz polimernega 

betona dolžine 100 in 50 cm z mostno 

vro}ecinkano rešetko.

ACO Self® EuroLine iz polimernega betona 

dolžine 100 in 50 cm z litoželezno rešetko.

ACO Self® EuroLine iz polimernega betona 

dolžine 100 in 50 cm z vzdolžno nerjave}o 

rešetko.

ACO Self® EuroLine zbiralnik dolžine 50 cm 

z vedrom za umazanijo in vgrajenim 

iztokom DN 100

Dodatni pribor

Linijski požiralnik iz polimernega betona s prostim presekom 
in brezvija~no pritrjeno pokrivno rešetko

Kanaleta 100 cm z vro}ecinkano rešetko

Kanaleta 100 cm z litoželezno rešetko

Kanaleta 100 cm z nerjave}o rešetko

10,0

10,0

10,0

100,0

100,0

100,0

11,8

11,8

11,8

9,7

10,0

9,9

38700

38705

38710

Linijski požiralnik iz polimernega betona s prostim presekom in 
brezvija~no pritrjeno pokrivno rešetko

Kanaleta 50 cm z vro}ecinkano rešetko

Kanaleta 50 cm z litoželezno rešetko

Kanaleta 50 cm z nerjave}o rešetko

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

11,8

11,8

11,8

9,7

10,0

9,9

38702

38707

38712

Linijski požiralnik iz polimernega betona z vgrajenim iztokom in 
cevnim nastavkom DN 100 v dno kanalete 

Kanaleta 100 cm z vro}ecinkano rešetko

Kanaleta 100 cm z litoželezno rešetko

Kanaleta 100 cm z nerjave}o rešetko

10,0

10,0

10,0

100,0

100,0

100,0

11,8

11,8

11,8

9,7

10,0

9,9

38701

38706

38711

Zbiralnik iz polimernega betona z vedrom za umazanijo in 
prostim presekom ter brezvija~no pritrjeno pokrivno rešetko

EK 30 z vedrom in vro}ecinkano rešetko

EK 30 z vedrom in litoželezno rešetko

EK 30 z vedrom in nerjave}o rešetko

10,0

10,0

10,0

50,0

50,0

50,0

11,8

11,8

11,8

30,3

30,7

30,3

38703

38708

38713

Dodatni pribor

^elna stena za za}etek in konec kanala

^elna stena z iztokom DN 100

Sifon za kanaleto 2-delen

Sifon za zbiralnik EK 30/DN 100

Cevni nastavek DN 100

Kljuka za dvig rešetk

Lepilo za zatesnitev spojev

11,8

11,8

8,7

10,0

10,0

38504

38505

01666

01684

01554

03429

38580

Proizvod Svetla 
širina 

cm

Gradbena 
dolžina 

cm

Gradbena 
širina 

cm

Gradbena 
višina 

cm

Številka
artikla

ACO Self® EuroLine
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Telefon: (03) 817 18 80
Telefaks: (03) 817 18 82 
E-pošta: aco.doo@siol.net
www.aco.si

ACO gradbeni elementi
zastopanje d.o.o.
Obrtniška 9
SI - 3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija

Skupina ACO

Podjetje ACO je v svetu poznano kot vodilni proizvajalec kvalitetnih, 
enostavnih in inovativnih rešitev za odvodnjavanje v visoko- in 
nizkogradnji z gradbenimi elementi iz polimernega betona, 
nerjave}ega jekla, litega železa in umetnih mas.

To jedro kompetence dopolnjujejo izdelki za visokogradnjo, 
krajinsko arhitekturo, varovanje okolja in opremo športnih objektov.


