
Funkcionalni in vsestransko uporabni

ACO Easyflow - talni požiralniki iz umetnih mas
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Talni požiralniki iz umetnih masTalni požiralniki iz umetnih mas

ACO Easyflow modulni sistem 
omogoča glede na dano gradbeno 
situacijo sestavo različnih kombinacij 
talnih požiralnikov in s tem zado-
voljitev vseh individualnih potreb po 
odvodnjavanju.

Talne požiralnike lahko uporabljamo 
za odvodnjavanje vseh mokrih 
prostorov, tako pri individualni kot pri 
industrijski gradnji. 

Z uporabo ustreznih elementov in 
prirobnic lahko zagotovimo varno in 
učinkovito odvodnjavanje tal ne glede 
na njihovo sestavo.

Stranski dotok DN50 kot opcija pri 
vseh požiralnikih s horizontalnim 

Nastavni element z nerjavečo rešetko

Tankoslojna prirobnica iz filca za 
odvodnjavanje pronicajoče vode 
za vse nastavne elemente

Podaljšek L=160 mm

Tlačna prirobnica iz nerjavečega 
jekla za vpenjanje hidroizolacije

Snemljiv sifon omogoča enostavno čiščenje 
požiralnika in priključene iztočne cevi

iztokom

Iztok iz požiralnika DN 70 / 100
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Talni požiralniki iz umetnih mas

ACO Easyflow - zmogljivi in vsestransko uporabni talni požiralniki

Iztočni elementi z integriranim 
tesnilom

Vsi iztočni elementi imajo in-
tegrirano tesnilo, kar omogoča 
varno ter hitro montažo nastavnih 
elementov.

Iztok DN 70 in DN 100 v enem

Univerzalni iztok iz požiralnika 
istočasno omogoča spoj s kanal-
izacijsko cevjo DN 70 ali DN 100.

Hidravlične zmožnosti

Norma  EN 1253 predpisuje 
minimalne iztočne količine za 
požiralnike. ACO Easyflow talni 
požiralniki presegajo predpisane 
vrednosti, saj talni požiralniki  
DN 50, DN 70 in DN 100 
dosegajo iztoke do 1.8 l/sec.

Možnost kombiniranja

Iztočne elemetne lahko poleg 
serijskih nastavnih elementov 
s pokrivnimi rešetkami kom-
biniramo tudi z vsemi višinsko 
nastavljivimi nastavnimi elementi 
iz programa Selecta.

Nastavljivost elementov

Nastavni elementi s pokrivnimi 
rešetkami so horizontalno vrtljivi 
ter stransko in višinsko nastav-
ljivi.

Optimalnost čiščenja

Sifon požiralnika lahko popol-
noma odstranimo, kar nam 
vsakokrat omogoča optimalno 
čiščenje požiralnika brez 
kakršnegakoli napora.



Iztočni kos DN 50        
FlatLine

Horizontalen iztok 1.5º
z izstavljivim sifonom,
stranski dotok DN 50 s 
čepom, s pokrovom za čas 
gradnje,
pretok: 1.0 l/sec.
teža: ca. 0.3 kg

Št.art. 2505.00.00

Talni požiralnik DN 50 
FlatLine
 
Horizontalen iztok 1,5°
po DIN EN 1253, 
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca        
30 mm ,stranski dotok        
DN 50 s čepom, 
z nastavnim elementom 
iz umetne mase (□100 mm), 
z rešetko iz nerjavečega 
jekla,
pretok: 1.0 l/sec. 
teža: ca. 0.5 kg

 
Št.art. 2505.00.77 

Talni požiralniki iz umetnih mas

Kompletni požiralniki in iztočni kosi
K

o
m

p
le

tn
i 

p
o

ži
ra

ln
ik

i 
Iz

to
čn

i k
os

i

DN 50

Talni požiralnik DN 50 
FlatLine

Horizontalen iztok 1,5°
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca 30 
mm, z nastavnim elementom 
iz umetne mase (□100 mm), 
z rešetko iz nerjavečega jekla,
pretok: 1.0 l/sec.
teža: ca. 0.5 kg

Št.art. 2505.05.77

Talni požiralnik DN 50

 
Horizontalen iztok 1,5°
po DIN EN 1253 z izstav-
ljivim sifonom, višina vodnega 
stolpca 50 mm,
stranski dotok DN 50 
s čepom, z nastavnim            
elementom 
iz umetne mase (□150 mm), 
z rešetko iz nerjavečega jekla,
pretok: 1.6 l/sec.
teža: ca. 0.7 kg

Št.art. 2500.00.77

Talni požiralnik DN 50 

Horizontalen iztok 1,5°
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca 50 
mm, z nastavnim elementom 
iz umetne mase (□150 mm),  
z rešetko iz nerjavečega jekla,
pretok: 1.6 l/sec.
teža: ca. 0.7 kg

Št.art. 2500.05.77

Iztočni kos DN 50 
FlatLine

Horizontalen iztok 1.5º,
z izstavljivim sifonom,
s pokrovom za čas gradnje,
pretok: 1.0 l/sec.
teža: ca. 0.3 kg

Št.art. 2505.05.00

Iztočni kos DN 50

Horizontalen iztok 1.5º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
stranski dotok DN 50 s 
čepom, s pokrovom za čas 
gradnje,
pretok: 1.6 l/sec.
teža: ca. 0.4 kg

Št.art. 2500.00.00

Iztočni kos DN 50

Horizontalen iztok 1.5º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
s pokrovom za čas gradnje,
pretok: 1.6 l/sec.
teža: ca. 0.4 kg

Št.art. 2505.05.00

Kompletni požiralniki in iztočni kosi
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Talni požiralniki iz umetnih mas

DN 70 / 100

Kompletni požiralniki in iztočni kosi

Talni požiralnik DN 50 

Vertikalen iztok 90º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca 50 
mm, s pokrovom za čas grad-
nje, z nastavnim elementom 
iz umetne mase (□150 mm), 
z rešetko iz nerjavečega jekla,
pretok: 1.6 l/sec.
teža: ca. 0.7kg

Št.art. 2500.55.77

Talni požiralnik DN 
70/100
 
Horizontalen iztok 1,5°
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca 50 
mm, stranski dotok DN 50 s 
čepom, z nastavnim elemen-
tom iz umetne mase (□150 
mm), z rešetko iz nerjavečega 
jekla,
pretok: 1.8 l/sec.
teža: ca. 0.8 kg

Št.art. 2700.00.77

Talni požiralnik DN 
70/100 

Horizontalen iztok 1,5°
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca 50 
mm, z nastavnim elementom 
iz umetne mase (□150 mm), 
z rešetko iz nerjavečega jekla,
pretok: 1.8 l/sec.
teža: ca. 0.8 kg

Št.art. 2700.05.77

Talni požiralnik DN 
70/100

Vertikalen iztok 90º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
višina vodnega stolpca 50 
mm, s pokrovom za čas grad-
nje, z nastavnim elementom 
iz umetne mase (□150 mm), 
z rešetko iz nerjavečega jekla,
pretok: 2.0 l/sec.
teža: ca. 0.7 kg

Št.art. 2700.55.77

Iztočni kos DN 50

Vertikalen iztok 90º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
s pokrovom za čas gradnje,
pretok: 1.6 l/sec.
teža: ca. 0.4 kg

Št.art. 2500.55.00

Iztočni kos DN 70/100

Horizontalen iztok 1.5º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
stranski dotok DN 50 s 
čepom,s pokrovom za čas 
gradnje,
pretok: 1.8 l/sec.
teža: ca. 0.5 kg

Št.art. 2700.00.00

Iztočni kos DN 70/100

Horizontalen iztok 1.5º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
s pokrovom za čas gradnje,
pretok: 1.8 l/sec.
teža: ca. 0.5 kg

Št.art. 2700.05.00

Iztočni kos DN 70/100

Vertikalen iztok 90º
po DIN EN 1253,
z izstavljivim sifonom,
s pokrovom za čas gradnje,
pretok: 2.0 l/sec.
teža: ca. 0.4 kg

Št.art. 2700.55.00

DN 50

 



Umetna masa; samo za 
FlatLine program

Okvir 100 x 100 mm            
umetna masa, 
rešetka 95 x 95 mm Cr-Ni, 
razred obremenitve K3*, 
višinska nastavljivost od       
7-75 mm 
teža : 0,2 kg

Št. art.: 2500.77.11 

Umetna masa  

  
Okvir 150 x 150 mm     
umetna masa, rešetka 142,5 
x 142,5 mm Cr-Ni, razred 
obremenitve K3*, višinska 
nastavljivost 15-96 mm
teža : 0,3 kg 

Št. art.: 2700.77.11 

MEKU  
  

Okvir 148 x 148 mm Cr-
Ni,rešetka 140 x 140 mm          
Cr-Ni, razred obremenitve 
K3*,višinska nastavljivost  
55-120 mm  
teža: 1,8 kg 

Št. art.: 5141.81.00 

PE  
 

Okvir 148 x 148 mm PE,
rešeta 140 x 140 mm Cr-Ni
razred obremenitve K3*,  
višinska nastavljivost 45-110 
mm 
teža : 0,7 kg 

Št. art.: 5141.87.00 

AV-SELECTA-PP s tanko-
slojno prirobnico
Okvir 148 x 148 mm          
Cr-Ni,rešetka 140 x 140 
mm Cr-Ni, privijačena, 
rezred obremenitve K3*, 
višinska nastavljivost 40-
115 mm, za keramiko višine 
8-11 mm 
teža: 5,3 kg 

Št. art.: 5141.91.00 

Tlačna prirobnica 

Material: umetna masa
/nerjaveče jeklo,
za vse požiralnike 
teža: ca. 0,5 kg

Št.art. 2040.00.02

Tankoslojna prirobnica 

Material: umetna masa,
za vse požiralnike 
teža: ca. 0,1 kg

Št.art. 2040.00.01

Podaljšek

Material: umetna masa z 
integriranim tesnilom,
za vse požiralnike 
teža: ca. 0,1 kg

Št.art. 2040.00.00

Talni požiralniki iz umetnih mas

Pribor
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Nastavni elementi

Nastavni 
elementi Dodatni pribor

* Razred obremenitve K3 po DIN EN 1253 
Površine brez prometa, kot kopalnice v stanovanjih, domovih za ostarele, hotelih, šolah, kopališčih, balkoni,     
terase in zelene strehe
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Talni požiralniki iz umetnih mas

Primer 1 : Vgradnja brez prirobnice Primer 4 : Vgradnja s tankoslojno in tlačno prirobnico

Primer 2 : Vgradnja s tankoslojno prirobnico Primer 5 : Vgradnja z dvema prirobnicama in podaljškom

Primer 3 : Vgradnja s tlačno prirobnico

Tanek izravnalni sloj

Tankoslojna             
prirobnica

Tlačna pirobnica

Tesnilna folija

Tlačna pirobnica

Tanek izravnalni sloj

Tankoslojna             
prirobnica

Tesnilna folija

Tlačna pirobnica

Tesnilna folija

Talno gretje

Priporočila za vgradnjo / Dodatne pokrivne rešetke

Opcije dodatnih pokrivnih rešetk za nastavne elemente 

Mondo

5141.08.21

5141.07.21

Quadrato

5141.08.22

5141.07.22

Linea

5141.08.23

5141.07.23

Wellness

5141.08.24

5141.07.24

Classic

5141.08.25

5141.07.25

Arco

5141.08.26

5141.07.26

Pop

5141.08.27

5141.07.27

Wawe

5141.08.28

5141.07.28

0,6

Izvedba

Rešetka nevijačena

Teža v kg

Rešetka vijačena

Dodatne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla
za nastavne elemente brez rešetke
(št.art: 5141.18.10 / 5141.91.10) ali za nas-
tavne elemente z robom okvirja 148 x 148 mm
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Podjetje ACO je v svetu poznano kot vodilni proizvajalec
kvalitetnih, enostavnih in inovativnih rešitev za odvodn-
javanje v visoko- in nizkogradnji z gradbenimim elementi 
iz polimernega betona, nerjavečega jekla, litega železa in 
umetnih mas.

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

Skupina ACO




SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija

Obrtniška ulica 9

Telefon: (03) 817 18 80
Telefax: (03) 817 18 82
E-pošta: aco.doo@siol.net



