ACO d.o.o. v praksi
Hotel Natura

in Smučarsko tekaški center na Rogli

Na prvi poletni dan leta 2014 je novi hotel
Natura na Rogli široko odprl svoja vrata.
Ponosen na čudovito naravo, spokojno
okolico ter topel in domač interier je sprejel
svoje prve goste in obiskovalce. Naturo
navdihuje aktiven in vitalen življenjski
slog, zato se bodo v njem še posebej
domače počutili vsi, za katere sinonim za
nepozabne počitnice predstavlja aktivno
preživljanje prostega časa na svežem zraku
ter v čudoviti naravi, ki ponuja številne
možnosti za pohodništvo, kolesarstvo, tek
ali zabavne počitnice z družino.
Tradicija in sodobnost se prepletata v
udobnih sobah, katerih urejenost omogoča
prijetno in funkcionalno bivanje z opremo,
ki z nezgrešljivim vonjem lesa vzbuja
toplino, ugodje in domačnost.

ACO točkovni požiralnik za odvodnjavanje
zelene strehe

ACO linijski požiralnik za odvodnjavanje terase

Linijsko odvodnjavanje nogometnega igrišča in atletske steze

S svojimi sistemskimi rešitvami smo
prisotni tako rekoč na vseh področjih tako zunaj kot znotraj objekta, od
odvodnjavanja športnega igrišča, parkirišč,
teras in dovozov do odvodnjavanja v kuhinji
in na balkonih.
Visoka nadmorska višina, ki ima za
posledico velika temperaturna nihanja in
predvsem intenzivno soljenje in pluženje v
zimskem času sta na zunanjih parkiriščih
zahtevala vgradnjo trajno odpornega
sistema za odvodnjavanje. ACO Monoblock
ekstremno robusten in odporen na korozijo,
sol ter zmrzal je pravi odgovor na te
zahteve.

Robusten in odporen ACO Monoblock PD 150 V za prečno odvodnjavanje parkirnih prostorov

V področju kuhinje in priprave hrane so
visoke higienske zahteve, protikorozijska
odpornost in dolga življenjska doba
narekovale vgradnjo EHEDG certificiranih
ACO HygieneFirst talnih kanalet in
požiralnikov, preko katerih se odpadne vode
odvajajo v ACO Lipumax betonski izločevalec
maščob lociran v kletnih prostorih.
Čudovita narava in neprecenljivi naravni viri
dajejo trdno oporo trajnostnemu razvoju
na Pohorju, zato je tudi novi hotel na Rogli
energetsko učinkovit in grajen v skladu z
najnovejšimi standardi, ki jih določa EKO
Marjetica, ki je uradni znak Evropske unije
za do okolja prijazne in spoštljive turistične
nastanitvene zmogljivosti.

Kanalete in požiralniki iz nerjavečega jekla za
odvodnjavanje v kuhinji

Objekt:

Hotel Natura in Smučarsko
tekaški center, www.rogla.eu

Lokacija:

Rogla

Investitor:

Občina Zreče, Unitur d.o.o.

Vrednost investicije: 12 mio. €
Izvedba končana: 2014

Linijski požiralnik pred vhodom v hotel, ACO
Multiline z litoželezno pokrivno rešetko z KTL
protikorozijsko zaščito

Vgrajeni proizvodi:
Linijski požiralniki ACO Monoblock in
ACO Multiline
Požiralniki za ravne strehe ACO Passavant
Kanalete in požiralniki iz nerjavečega jekla
za odvodnjavanje v kuhinji in na balkonih
Izločevalec maščob ACO Lipumax

S tem projektom je Unior turizem želel
zagotoviti kvalitetnejše razmere in pogoje
za rekreativni in tekmovalni smučarski tek
na Rogli, kar omogoča organiziranje tekem
na vseh ravneh, vključno s kvalitetnimi
pripravami športnih ekip.
Vir: Arhiv ACO d.o.o.

ACO d.o.o.
Obrtniška ul. 9
SI-3240 Šmarje pri Jelšah
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E: info@aco.si
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