
ACO d.o.o. v praksi

Hotel Intercontinental Ljubljana

Ljubljana je turistično, kongresno in 
poslovno mesto. Gostinski ponudbi v 
glavnem mestu Slovenije je za piko na i 
manjkal le še sodoben poslovni hotel s 
petimi zvezdicami. Poletje 2017 nam je 
prineslo tudi tega.

Potreba po odvodnjavanju fasade
Deževnica ni omejena samo na vodoravne 
površine, kot so ravna streha in okolica 
objekta. Odvisno od intenzivnosti padavin 
in smeri vetra lahko tudi do 50 odstotkov 
dežja doseže navpične površine, kot je 
fasada. Neposredno ob fasadi je zato vgrajen 
ogrevan linijski požiralnik Multiline V150E, ki 
poskrbi za učinkovito odvodnjavanje tudi v 
zimskem času.

Vogalni stik dizajnerske z Red Dot in IF 
Award nagrajene vzdolžne palične pokrivne 
rešetke iz nerjavečega jekla, kvaliteta 
materiala 1.4301, za ACO Multiline V150E.



Objekt: Hotel Intercontinental, Ljubljana
Investitor: Delta Holding 
Arhitektura: OFIS ARHITEKTI d.o.o., 

Špela Videčnik u.d.i.a, Rok Oman u.d.i.a
Projektant strojnih inštalacij: Biro 360 d.o.o., Rudi Grahek, dipl.inž.str.
Izvajalec gradbenih del: CGP d.d.
Izvajalec strojnih inštalacij: Klima Ptuj d.o.o.
Leto izvedbe: 2017

Vgrajeni proizvodi: 
Okolica, fasada, terasa, notranjost objekta:
 ■ Linijski požiralniki ACO Multiline za odvodnjavanje okolice, terase in fasade
 ■ Linijski požiralniki ACO Monoblock
 ■ ACO Modular talne kanalete in požiralniki iz nerjavečega jekla 
 ■ ACO Passavant strešni litoželezni požiralniki, Easyflow požiralniki

Kuhinja: 
 ■ Talna korita in talni požiralniki iz nerjavečega jekla
 ■ ACO Hydrojet RAE prostostoječi izločevalec maščob
 ■ Muli-PRO-PE-K črpalna naprava
 ■ Lipumax P-DA izločevalec maščob
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Odvodnjavanje okolice z Monoblock 
linijskimi požiralniki.

Enotna dizajnerska pokrivna rešetka se pojavlja tako pri odvodnjavanju okolice kot terase in fasade. 

Odvodnjavanje kuhinje 
Higienska talna korita in požiralniki iz 
nerjavečega jekla 1.4301, proizvedeno v 
skladu z EHEDG smernicami.

Izločanje maščob
Iz obeh kuhinj se odpadne vode stekajo v najnižjo podzemno etažo, kjer sta vgrajena 
prostostoječi izločevalec maščob ACO Hydrojet NS 6 in črpalna naprava MULI-PRO-PE-K, ki 
očiščeno vodo prečrpava nazaj na nivo kanalizacijskega sistema. Omarica s priključkom za 
praznjenje izločevalca maščob se nahaja v pritličju na zunanjem delu fasade objekta.


