
ACO d.o.o. v praksi

Odvodnjavanje industrijskih kuhinj
Priprava hrane, Gorenje Gostinstvo

Izziv: 
1. Vse iztoke je bilo potrebno speljati 

skozi talno ploščo v kletni prostor 
pod kuhinjo. 

2. Nevarnost zamakanja v področju 
preboja.

3. Zagotoviti dvo-nivojsko 
odvodnjavanje. 

Rešitev:  
Vgradnja požiralnika s tlačno prirob-
nico  za vpenjanje hidroizolacije in  
odvodnjavanje  pronicujoče vode s 
hidroizolacije. 

ACO Eurochannel je program kanalet s 
pokrivnimi rešetkami in dodatnim priborom 
v več kot 20-tih različnih tipskih dimenzijah 
in je prvenstveno namenjen odvodnjavanju v 
industrijskih kuhinjah. Sistem iz nerjavečega 
jekla ponuja znane dimenzije kanalet vključno 
s paleto industrijskih požiralnikov. 

Kanalete Eurochannel so izdelane z vgrajenim 
padcem dna proti iztoku, ki je lahko na 
koncu ali na sredini kanalete. Profil kanalete 
omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje 
celotnega sistema. Na iztok iz kanalete se s 
pomočjo O-obroča priključi iztočni elementi 
oz. požiralnik z vertikalnim ali horizontalnim 
iztokom DN70, 100 ali 150.

Kanalete so na voljo z različnimi detajli 
izvedbe robov za različne obremenitvene 
zahteve in različne zaključne tlake. 

Pri prenovi industrijske kuhinje v podjetju 
Gorenje v Velenju je bilo potrebno zagotoviti 
popolnoma vodotesen iztok skozi talni preboj 
v kletne prostore, saj je kuhinja v medetažni 
konstrukciji. 
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Vgrajeni proizvodi: 
Linijski požiralniki iz 
nerjavečega jekla ACO Eurochannel

Lokacija:              Gorenje, Velenje
Naročnik:             Gorenje Gostinstvo d.o.o.
Projekt:                Jelen&Zaveršnik d.n.o.
Obremenjenost 
kuhinje:                5000 obrokov dnevno
Izvedba:               2008

Vgrajeni so bili iztočni požiralniki s tlačno 
prirobnico za hidroizolacijo (talni požiralnik 
je višinsko nastavljiv, O-obroč ima drenažno 
funkcijo). Hidroizolacijski trak se vpne 
na  vgrajeno tlačno prirobnico požiralnika, 
pronicujoča voda pa lahko skozi drenažni 
obroč v požiralniku neovirano odteče iz 
hidroizolacije. 

Samopostrežna restavracija je srce podjetja 
Gorenje Gostinstvo in vsak dan pripravi 
najmanj pet vrst različnih malic za zaposlene 
v Gorenju in zunanje naročnike.

Vir: arhiv ACO d.o.o.

Primer odvodnjavanja v medetažni konstrukciji s požiralnikom s tlačno prirobnico.


