
ACO SlotTop 
Kombinacija estetike in funkcionalnosti na minimalističen način



ACO. 
Prihodnost odvodnjavanja.

Individualizem in karizma sta ključna 
elementa estetskega načrtovanja 
površin znotraj arhitekturnega koncepta.

Odvodnjavanje površin je obvezen in 
pomemben del vsakega projekta. Njeni 
elementi, kot so pokrivne rešetke in 
kanalete, pa lahko odločilno vplivajo 
na videz površin in izgled celotnega 
projekta.

Nova generacija ACO SlotTop nastavkov 
z rego vam omogoča izbiro tako 
posebnega poudarjanja, kot popolne 
diskrekcije sistema za  odvodnjavanje. 
Namreč funkcionalnost in estetika 
vedno ustvarjata edinstveno razmerje.

Novi SlotTop nastavki z rego so 
kombinacija estetike in funkcionalnosti 
in zadovoljujejo vsem zahtevam 
brezčasnega dizajna. Kot arhitekt lahko 
z ACO SlotTop ustvarite nezamenljive 
rešitve.

Sveže oblike reg kot so Double, Triple 
in Strip, lahko z novimi dodanimi 
konstrukcijskimi lastnostmi pripomorejo 
ustvariti igrive in edinstvene površine.



 ■ Na novo koncipirano vodilo z vidnim 
logotipom na vsakem SlotTop 
nastavku z rego, zagotavlja natančen 
spoj posameznih elementov.

Ta element tudi zagotavlja, da 
pri vgradnji ne pride do zamika 
posameznih reg in s tem poskrbi 
za izgled neprekinjene rege  vzdolž 
celotne linije.

Vodilo

SlotTop Single

Upognjen rob

Pregled prednosti:

■   Vodoravna pločevina SlotTop nastavka 
je na vogalih upognjena navzdol. 
Ta detajl preprečuje vnos peska in 
umazanije v kanaleto.

 ■ Izjemen, vendar minimalističen izgled
 ■ Možnost vgradnje z različnimi 

zaključnimi tlaki
 ■ Tri standardne višine reg
 ■ Zaščitni profil ščiti rego med vgradnjo
 ■ Revizijski element za enostavno 

vzdrževanje in čiščenje
 ■ Vgrajeno vodilo preprečuje zamik reg  
 ■ Primerno za ACO DRAIN® Multiline in 

ACO DRAIN® Xtradrain kanalete



Želite decentno in elegantno linijsko odvodnjavanje?

ACO SlotTop Strip

»Poudariti ali zakriti« sta dva različna 
pristopa pri odločanju o načrtovanju 
odvodnjavanja površin. SlotTop Strip je 
diskretna varianta, katere brezčasen stil 
ustreza tako zgodovinskim stavbam kot 
modernim objektom. 



Bi radi poudarili različne materiale vašega tlaka?

ACO SlotTop Double

SlotTop Double je prava izbira, ko je 
potrebno poudariti nasprotja dveh 
materialov. Dve vzporedni  regi 
istočasno predstavljata tako različnost 
kot enotnost. Prav tako imata čist in 
pomirjujoč učinek ter uravnovešata 
preveliko razgibanost  površine.



Iščete odvodnjavanje, ki vam bo pomagalo 
ustvariti nezamenljive površine?

ACO SlotTop Triple

SlotTop Triple je igriva varianta, ki v 
kombinaciji z barvitim ali vzorčastim 
tlakom ustvarja vznemirljiv dizajn. 
Poudarja odvodnjavanje in omogoča 
arhitektom, da pokažejo, kako lahko 
funkcionalni elementi  postanejo estetski 
detajli. 

Dodatna prednost SlotTop Triple je tudi 
večja vtočna sposobnost.



Katere so najpomembnejše prednosti pri vgradnji?

Zakaj so kanalete z rego enostavne za čiščenje in vzdrževanje?

Revizijski element dolžine pol metra 
omogoča enostaven dostop v notranjost 
kanalete. Pokrov vstavljen v okvir 
dvignemo s posebno kljuko. 

Vstavljeno vedro za grobe nečistoče 
se lahko vzame ven, izprazni, očisti in 
ponovno namesti. Notranjost kanalete 
izperemo z napravo za visokotlačno 
pranje.

 ■ Zaščitni profil je priročen izdelek, 
ki za čas gradnje zagotavlja, da 
umazanija ali pesek ne prideta v 
kanaleto z rego. Rdeči trak tudi ščiti 
rego pred mehanskimi poškodbami 
in poenostavlja  izvedbo nadvišanja 
zaključnega tlaka.  ■ Integrirano vodilo zagotavlja popolni 

spoj med dvema elementoma in 
poravnavo celotne linije kanala. 



ACO DRAIN®Lookbook
`Estetika linije`

 
Pripravili smo ACO Lookbook posebej 
za arhitekte in projektante. V njem 
boste našli veliko zanimivih projektov 
pri katerih so bili za odvodnjavanje in 
hkrati oblikovanje površin uporabljeni 
naši proizvodi.

ACO Grating Selector 
 
ACO Selektor rešetk je priročno 
orodje, ki vam pomaga poiskati pravo 
kombinacijo rešetk in tlaka. Podobno 
kot barvna pahljača vam pomaga 
vizualizirati vaše zamisli in vam olajša 
odločev za pravi dizajn.

ACO DRAIN® Visualizer

 
Podobno kot Selektor rešetk je bil 
ACO Visualizer razvit, da vam pomaga 
izbrati najustreznejši izdelek za vaš 
projekt. Z brezštevilnimi kombinacijami 
popolnoma originalnih dizajnov lahko 
ustvarite nekaj edinstvenega.

Orodja za inspiracijo

Vse pripomočke najdete na: http://www.aco.si/estetika-linije/
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