
ACO Showerdrain S
Nove smernice pri odvodnjavanju kopalnic
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ACO Showerdrain S

2 cm

55mm

0,8 l/s

1500 mm

Pokrivna rešetka - ozek pokrov širine samo 2 cm Najnižja višina vgradnje samo 55 mm Velika količina pretoka do 0,8 l/s

Tuš kanaleta ACO Showerdrain S izdelana iz nerjavečega jekla se kot diskretna  reža v tleh tuša odlično poda vsakemu kopalniškemu ambientu ter hkrati 
skrbi za zanesljivo odvodnjavanje prostora za tuširanje. ACO Showerdrain S združuje design in funkcionalnost v enem.

Moderni kopalniški ambienti so kot oaze dobrega počutja. Izbrani materiali kot so les, keramika, naravni kamen in steklo se spretno dopolnjujejo in kažejo 
vso svojo podobo v igri umetne in naravne svetlobe. Kopalniško pohištvo in vsa tehnična oprema kopalnice so skoraj nevidno integrirani v samo kopalniško 
zasnovo, da lahko uporabnikom nudijo tako tehnično kot optično elegantne rešitve in vso potrebno udobje.

Kanalete z režo so ključni sestavni del modernih arhitekturnih rešitev za moderne kopalnice brez arhitektonskih ovir – saj omogočajo funkcionalno 
brezhibno in vizualno elegantno rešitev, pa čeprav gre le za komaj opazno režo v tleh prostora za tuširanje.
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55mm
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1500 mm

Ozek okras prostora
Z vidno širino 2 cm se kanaleta z režo 
diskretno vklaplja v prostor za tuširanje ter 
jo lahko elegantno vgradimo ob steni ali na 
vhodu. Za oblikovanje vidnega dela sta na 
voljo 2 design pokrova iz nerjavečega jekla.

Minimalna vgradna višina
S svojo nizko vgradno višino – samo 
55 mm, je ACO Showerdrain S odlična 
izbira pri adaptacijah kopalnic v starejših 
objektih. Različne višine tuš kanalet - 55, 
64 ali 88 mm – nudijo možnost vgradnje v 
vse kopalniške ambiente.

Pretoki ki impresionirajo
Kanalete z ozko vtočno režo impresionirajo 
z veliko količino pretoka do 0,8 l/s pri 
akumulaciji vode 20 mm in 0,5 l/s brez 
akumulacije vode. Pretoki so preizkušeni 
po EN 1253.

Prilagojene dimenzije
Nova ACO Showerdrain S je na voljo v 
standardnih dolžinah 700, 800, 900, 
1000, 1200 in 1500 mm. Primerna je za 
vsa področja uporabe - tudi za invalidske 
vozičke saj izpolnjuje pogoje za kopalnice z 
neomejenim dostopom po DIN 18040-2.
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Izbrani materiali
Visokokakovosten material nerjaveče 
jeklo ne zaznamuje samo vidne dele tuš 
kanalete - tudi telo kanalete, ki je vgrajeno 
v tla in očem nevidno je izdelano iz istega 
obstojnega materiala.

Prirobnica iz nerjavečega jekla za 
tankoslojno hidroizolacijo 
Peskan trak nameščen na obodno 
prirobnico je idealen za vodotesen stik 
med kanaleto in zaključnim tlakom.

Predmet dobave
Predmet dobave je tuš kanaleta in 
izbrana design pokrivna rešetka, iztočni 
požiralnik z lovilcem las in priključkom 
na kanalizacijo, nogice za višinsko 
nastavljivost in distančniki iz umetne 
mase (11, 14, 16 in 22 mm), ki ustrezajo 
debelini večine keramičnih ploščic na 
tržišču.

Požiralniki
Za zanesljivo odvodnjavanje se kanalete 
od dolžine 1000 mm in več izdelujejo z 
dvema požiralnikoma. Dobava vključuje 
povezavo med njima in iztočnim 
priključkom.

Smradna zapora – sifon
Smradna zapora je izstavljiva in 
razstavljiva ter omogoča lažje čiščenje 
odtočne cevi. Dostop do odtočnega 
kanalizacijske cevi je možen skozi 
odprtino, v kateri je nameščena smradna 
zapora.

Pokrovi
Na voljo sta dva designa pokrovov.

Pokrov design Plate

Pokrov design Stripes
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700 9010.75.00 
800 9010.75.01 
900 9010.75.02 

1000 9010.75.03 
1200 9010.75.04 
1500 9010.75.05 

700 9010.75.10
800 9010.75.11
900 9010.75.12

1000 9010.75.13
1200 9010.75.14
1500 9010.75.15

700 9010.75.20
800 9010.75.21
900 9010.75.22

1000 9010.75.23
1200 9010.75.24
1500 9010.75.25

700 9010.75.50
800 9010.75.51
900 9010.75.52

1000 9010.75.53
1200 9010.75.54
1500 9010.75.55
700 9010.75.60
800 9010.75.61
900 9010.75.62

1000 9010.75.63
1200 9010.75.64
1500 9010.75.65

Informacije o proizvodu

Telo kanalete:
 Nerjaveče jeklo 1.4301, pasivirano
 Razred nosilnosti K3
 Vgradne višine: 55 - 80 mm  
 (do gornjega roba prirobnice)
 Višinska nastavljivost: do 30 mm

	Pretoki testirani v skladu z EN 1253:
	 DN50: 0,8 l/sek (akumulacija vode  
  20 mm 0,5 l/sek (brez akumulacije  
  vode)
	 DN40: 0,65 l/sek (akumulacija vode  
  20 mm 0,5 l/sek (brez akumulacije  
  vode)
	 DN32: 0,55 l/sek (akumulacija vode  
  20 mm 0,34 l/sek (brez akumulacije  
  vode)

 Peskani trak na prirobnici, za boljši spoj  
 z zaključnim tlakom
	Širina kanalete: 94mm (vključno s  
 prirobnico za hidroizolacijo)
 Vidna širina kanalete: 34mm
 Dolžina kanalete (L2)=L1+60mm
 Iztočni priključki se lahko obrnejo za 180°
 Proti smradna zapora (sifon):  
 iz umetne mase
 Vključno s sitom za lase in nogicami  
 za višinsko nastavljivost

Pokrovi:
 Nerjaveče jeklo 1.4301
 Višinska prilagodljivost glede na debelino 
 keramike: 11, 14, 16 in 22 mm  
 (s priloženimi distančniki)
 Nosilnost in pretok skladna z EN 1253
 Priložen pribor za montažo proti udarnemu  
 zvoku, po DIN EN 4109/VDI 4100

Kanalete

Višina: 55 mm / DN 32

Višina: 64 mm / DN 40

Višina: 80 mm / DN 50

Dolžina
(mm) Št. art.

Pokrivne rešetke

Dolžina
(mm) Št. art.Design

Plate

Stripes



ACO. Prihodnost 
odvodnjavanja.

ACO Gradbeni elementi, zastopanje d.o.o.
Obrtniška ul. 9
SI – 3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Tel.: (03) 817 18 80
Fax: (03) 817 18 82
info@aco.si
www. aco.si A
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