
ACO Visokogradnja

ACO Hexaline®

kanaleta z rego

 Inovativen sistem za  
 odvodnjavanje pri zasebni  
 gradnji

 Za pohodne in osebnimi  
 vozili povozne površine

	Za	zaključne	tlake	debeline	 
 do 60 mm

 Enostavna in nezahtevna  
 vgradnja

	Se	lahko	reže	na	poljubno	 
	 dolžino

 Z vsem dodatnim priborom  
 za profesionalno vgradnjo

 Za površine do 180 m2

 Skladno s SIST EN 1433,  
 oznaka CE
 
 Razred obremenitve A 15 
 po SIST EN 1433

ACO Hexaline® kanaleta z rego

Inovativen in atraktiven sistem za odvodnjavanje 
pri zasebni gradnji

ACO	Hexaline	kanaleta	z	rego	omogoča	diskretno	
skoraj nevidno odvodnjavanje meteornih vod iz 
utrjenih površin pri zasebni gradnji. 

Sistem	je	primeren	za	odvodnjavanje	dvorišč,	sto-
pnišč,	vhodov	v	hiše,	uvozov	v	garaže	in	teras.	
Kanaleta in nastavek z rego sta narejena iz re-
cikliranega polipropilena ter povozna za osebna 
vozila.

Standardna kanaleta za odvodnjavanje je kom-
binirana z inovativnim nastavkom z 1 cm široko 
rego, posebej primernim za odvodnjavanje povr-
šin	 z	 zaključnim	 tlakom	 kot	 so	 granitne	 kocke,	
prane	plošče	ali	tlakovci.

Celoten	sistem	zaokrožuje	še	ves	potreben	doda-
tni	pribor,	kot	so	čelne	stene	in	lovilec	listja.	Vo-
galni	in	revizijski	element	pa	omogočata	prilaga-
janje še tako zahtevnim individualnim zahtevam 
in delata vgradnjo enostavno kot še nikoli.

Področja vgradnje:
Dvorišča
Stopnišča
Parkirišča
Vhodi	v	garaže
Za vrt in okolico hiše
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Področja	za	pešce,	 
kolesarje in osebna vozilaACO Hexaline® kanaleta z rego

Pregled sistema

Oznaka	na	kanaleti	za	natančen		
razrez	na	dolžino	50	cm

Heksagonalna struktura daje kanaleti visoko 
statično	stabilnost	in	odpornost.
Sistem ima oznako CE, razred obremenitve 
A 15 po SIST EN 1433:2002

Zaščita	med	dvema	elementoma,	ki	preprečuje	
vnos	peska	ali	betona	v	kanaleto	za	čas	vgradnje

Priporočila	za	vgradnjo	 
odtisnjena na kanaleti  
v obliki piktogramov

Diskretna rega
širine 10 mm

Asimetrična	rega	omogoča	
vgradnjo ob stopnicah, 
fasadi…

Rega, višina 60 mm

Utor in pero za spoj dveh kanalet »na klik«

Vogalno-revizijski 
element

Omogoča	priklop	kanalet
iz vseh štirih strani. 
Snemljiva pokrivna rešetka 
omogoča	čiščenje.
Vertikalen iztok DN 100.

ACO Hexaline®

Revizijski element

ACO Hexaline univerzalni
dodatni pribor vsebuje:

2x	čelna	stena
1x	iztočni	element	Ø	110	mm
1x lovilec listja
1x navodila

Iztočni	element Čelna	stena Lovilec listja

ACO Hexaline® priporočila za vgradnjo

1. Izkopljemo za širino lopate širok 
in vsaj 20 cm globok kanal. Utrdimo 
podlago,	označimo	končno	višino	tal	
ter 3 mm pod njo napnemo vrvico.

2.	Z	vgradnjo	kanalet	pričnemo	od	
odtočne	cevi.	Betonska	posteljica	pod	
kanaleto mora biti debela vsaj 5 cm.

3.	Na	odtočno	cev	nasadimo	
vogalno-revizijski element ter ju 
spojimo. Preverimo višino ter element 
zapolnimo z betonom.

4.	Na	betonsko	posteljico	položimo	
ostale med seboj na klik spojene 
kanalete.	Montiramo	čelne	stene	ter	
kanalete	bočno	obbetoniramo.	Prva	
vrsta	zaključnega	tlaka	ob	regi	
(tlakovci,	plošče..)	naj	bo	položena	v	
beton.	Zaključni	tlak	mora	biti	vsaj	 
3 mm višji od nivoja rege.

ACO Hexaline® detajl vgradnje

ACO Hexaline® dodatni pribor

Št. art Opis Dolžina
(mm)

Širina
(mm)

Višina
(mm)

Teža
(kg)

19560 Vogalno-revizijski element 125 125 185 0,4

19287 Vrečka	z	dodatnim	priborom - - - 0,2

ACO Hexaline® kanaleta z rego

Št. art Opis Dolžina
(mm)

Širina
(mm)

Višina
(mm)

Teža
(kg)

19555 Kanaleta z rego 100 cm 1000 125 140 1,8


