Kako si zamišljate vaše površinsko odvodnjavanje?
Spoznajte celotno ponudbo proizvodov ACO DRAIN® z
rešitvami za linijsko odvodnjavanje

Preverjeni materiali zagotavljajo
varnost, trajnost in lep estetski izgled
ACO DRAIN® kanalete iz polimernega betona imajo veliko
višjo raven mehanske trdnosti in manjšo težo od primerljivih
betonskih izdelkov s podobno specifično gostoto. Nizka teža
končnih elementov poenostavlja rokovanje in vgradnjo in
zmanjšuje stroške.
Polimerni beton je popolnoma vodotesen in gladek, zato
voda z njegove površine hitro odteče. Poškodbe kot
posledica zmrzali so izključene. Poleg tega je ACO polimerni
beton brez dodatnih zaščitnih premazov odporen na
agresivne medije in zato vsestransko trpežen v ekstremnih
pogojih.
ACO DRAIN® kanalete iz kompozitih materialov nudijo
popolno svobodo pri načrtovanju in uporabnosti. Kompozitni
material odlikuje visoka trdnost in odlična odpornost na
zunanje vplive. Nizka teža in enostavno rokovanje sta dodatni
prednosti za našo kanaleto iz kompozitnih materialov.
Ponudbo ACO DRAIN® kanalet zaokrožuje širok izbor
pokrivnih rešetk izdelanih iz materialov kot so lito železo,
nerjaveče jeklo, pocinkano jeklo, kompozitni materiali in
polimerni beton.

Katere lastnosti želite pri vašem
sistemu odvodnjavanja?

Prepoznaven izgled
Brezpogojno varnost
2v1
Neomejene možnosti
Odprite to mapo in spoznajte več o naših rešitvah za linijsko
odvodnjavanje.

ACO. The future of
drainage.

ACO sistemska veriga – upravljanje
s površinskimi vodami za okoljske
zahteve jutrišnjega dne
Vse bolj ekstremne vremenske razmere zahtevajo
vedno bolj zapletene koncepte odvodnjavanja. To
je razlog, zakaj ustvarjamo napredne rešitve, ki
delujejo v obe smeri: ACO sistemske rešitve
varujejo ljudi pred vodo in obratno.
S tem namenom je ACO razvil edinstven,
vsebinsko povezan in zaključen ciklus upravljanja
s površinsko vodo:
collect – zbiranje
clean – čiščenje
hold – zadrževanje
release – odvajanje
Upoštevanje teh štirih temeljnih procesov je
neizogibno v kolikor želimo govoriti o celostnem
in trajnostnem upravljanju s površinskimi vodami.

ACO združuje ustvarjalno
raznolikost, visoko uporabnost
in ekstremno vzdržljivost
ACO DRAIN® kanalete so namenjene za učinkovito
odvodnjavanje meteornih vod in drugih tekočin v
kanalizacijski sistem.
Širok izbor proizvodov ponuja idealno rešitev za
vsako področje uporabe, za vse razrede obremenitev in vse hidravlične zmogljivosti.

Ali vam je prepoznaven in nezamenljiv izgled pomemben?

Kanalete s pokrivnimi rešetkami
 
Širok izbor pokrivnih rešetk od litega železa,
nerjavečega in vroče cinkanega jekla do kompozitnih materialov
 
Pokrovi z rego za decenten izgled
 
Opcijsko vgrajena LED osvetlitev
 
Razred obremenitve A 15 do F 900, SIST EN
1433

ACO DRAIN® Multiline

ACO DRAIN® Multiline
z nastavkom z rego

ACO DRAIN® XtraDrain

ACO DRAIN® SK

Potrebujete brezpogojno varnost v prometu?

Monolitni linijski požiralniki
 
Monolitna izvedba za najvišjo stabilnost tudi v
ekstremnih razmerah
 
Brez prostih delov, brez ropotanja
 
Za območja s pešci in prometne površine
 
Absolutno varne za promet in proti vandalizmu
 
Za prečno in vzdolžno odvodnjavanje prometnih površin
 
V dveh barvnih variantah: antracit in natur
 
Razred obremenitve A 15 do F 900, SIST EN 1433

ACO DRAIN® Monoblock
PD antracit

ACO DRAIN® Monoblock
RD natur

Bi radi robnik uporabili tudi za odvodnjavanje?

Robnik in odvodnjavanje v enem elementu
 
Monolitna izvedba
 
Polimerni beton ne vpija vode in je odporen na
sol ter zmrzal
Za urbana področja in prometne površine
 
Posebni elementi za razširitve, krožišča in
avtobusna postajališča
Razred obremenitve A 15 do D 400, SIST EN 1433

ACO DRAIN® KerbDrain
HB 305

ACO DRAIN® KerbDrain
HB 480

Iščete rešitev z neomejenimi možnostmi ?

Kanalete z rego za velike kapacitete
 
Združene prednosti rege in kanala velikih
kapacitet v enem proizvodu
 
Velika hidravlična zmogljivost in možnost
zadrževanja
 
Različne velikost in vrste reg
 
Možnost neprekinjene armiranobetonske
povezave, v kolikor je potrebno
 
Razred obremenitve A 15 do F 900, SIST
EN 1433

ACO DRAIN® Qmax 900

ACO DRAIN® Qmax 350
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