
   ACO Visokogradnja 

Obsežen. Enostaven. Lep. 

ACO Self  odvodnjavanje – okoli hiše 

 



ACO Self odvodnjavanje 

Obsežen. Enostaven. Lep. 

Nepravilno izvedeno odvajanje meteornih vod  

lahko trajno poškoduje gradbeno sestavo  

objekta – znotraj kot tudi zunaj. Kdor gradi  

ali obnavlja svojonepremičnino se prej ali slej  

znajde pred vprašanji: s čim in kako urediti  

okolico hiše, da bodo dvorišče kot tudi vse 

štiri stene trajno obvarovane pred vlago ter 

umazanijo? In kako hkrati ohraniti 

funkcionalnost in željen estetski videz? 

Prav zaradi slednjega in obsežnih klimatskih 

sprememb po drugi strani, pridobiva  

načrtovanje in izvedba brezhibno delujočih  

sistemov za odvodnjavanje na privatnih kot  

tudi na javnih mestih vedno bolj na svoji 

pomembnosti. 

V Srednji Evropi klimatske spremembe ne 

vodijo le k dvigu temperatur, temveč tudi  

vedno pogostejšim ekstremnim padavinam,  

mnogokrat  takoj za daljšim suhim obdobjem. 

Da bi zaradi vedno bolj nepredvidljivih vremenskih 

pojavov preprečili poškodbe na objektih, je potrebno 

gradnjo že načrtovati bolj daljnovidno in predvideti 

ustrezno odvodnjavanje padavinskih vod ter vgraditi 

kanalete na dovozih, poteh, terasah in ostalih utrjenih 

površinah.. 

ACO vam nudi s programom ACO Self kanalete za 

vse primere odvodnjavanja na vaši parceli, hkrati pa 

zadovolji vsem zahtevam uporabnika. 

ACO Self sistemske rešitve vam zagotavljajo 

strokovno izvedeno odvodnjavanje padavinske vode. 

Sistem je na razpolago v številnih izvedbah ter 

združuje design in funkcionalnosti na najvišjem 

možnem nivoju.  

Kanalete za odvodnjavanje se tako lahko 

optimalno približajo vaši estetski predstavi 

zunanje ureditve. 
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ACO Self sistemi za odvodnjavanje ohranjajo 

dovoze, poti in terase suhe, saj padavinsko 

vodo učinkovito odvajajo iz površin in ščitijo 

objekte. 

  

  



ACO Self odvodnjavanje 
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Poskrbite za ustrezno odvodnjavanje okolice hiše. 



ACO Self odvodnjavanje 

4 

Nova pokrivna rešetka iz umetne mase 

ne navdušuje le s svojo edinstveno 

podobo, temveč s svojo protizdrsno 

površino prispeva velik delež pri 

zagotavljanju varnosti. 

  
  

  

  
  



ACO Self odvodnjavanje 
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ACO Self odvodnjavanje 

Mostna rešetka 
pocinkano jeklo 

Mostna rešetka 
nerjaveče jeklo polirano 

Mostna rešetka prašno lakirana 
Barva: Antracit Mostna rešetka prašno lakirana 

Barva: Terracotta 

6 Modularen sistem - ena kanaleta 

za vsa področja uporabe 

ACO Self sistem linijskih požiralnikov je bil razviti za 

privatno uporabo ter združuje najboljšo kvaliteto z 

najboljšim designom. Pokrivne rešetke so povozne 

za osebna vozila ter primerne za vsa področja

uporabe okoli hiše. 

Izdelane so iz različnih materialov, in sicer vroče 

cinkano jeklo, prašno lakirano jeklo, nerjaveče jeklo,

lito železo ali umetna masa. 

Ta široka izbira ponuja različne možnosti oblikovanja 

utrjenih površin. Telo kanalete je izdelano iz umetne 

mase ali polimernega betona. Naš modularni sistem 

ponuja rešitve za vsako individualno situacijo. 

 
 

Telo kanalete Euroline iz polimernega betona 
- zaupajte dolgoletnim izkušnjam polimerne proizvodnje ACO 

 

 Izberite svojo  
št. 1 izmed 



ACO Self odvodnjavanje 

Rešetka iz trikotne žice 
nerjaveče jeklo 

Rega iz 
nerjavečega ali pocinkanega jekla 

Rešetka iz umetne mase z 
Microgrip profilom 

Litoželezna rešetka 
 

8 designov rešetk… 

…ter jih kombinirajte z enim od dveh spodnjih delov kanalet. 
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Kanaleta Hexaline 
- ACO kvaliteta iz umetne mase        
ivInterakt 

  

 
 

 



ACO Self odvodnjavanje 

Zgornja površina z Microgrip 
profilom skrbi za dober oprijem 
tudi v dežju 

Edinstvena protizdrsna  
Povozno za  
osebna vozila 

UV-stabilna 

struktura rešetke iz   
umetne mase je prijavljena 
v zaščito patenta 

Optični izgled je enak 
litoželezni rešetki 
vendar s prednostjo, da 
umetna masa ne rjavi 

Enostavno krajšanje na poljubno 
dolžino 

1 
Vse pokrivne rešetke so brezvijačno 

pritrjene na kanaleto, kar omogoča 

enostavno čiščenje in vzdrževanje. 

  

  

  

Rešetke s 

premišljenimi detajli 

1 – Rešetka iz umetne mase s

protizdrsno površino Microgrip. 
Nova generacija Self  odvodnjavanja ni 

posebna samo zaradi svojega širokega 

asortimana, temveč je edinstvena tudi 

zaradi inovativnega pristopa. 
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Na področjih teras in hišnih pragovih se 

lahko površine ob mokrem vremenu hitro 

spremenijo v spolzko drsališče. 

Večina zunanjih površin je zato tlakovana 

s protizdrsnimi materiali kot je npr. 

granitogres. Zato je ACO razvil 

edinstveno rešetko z Microgrip 

strukturo, ki zagotavlja 

protizdrsnost tudi rešetki.    

Rešetka je izdelana tako, da  so na

površini dodatne protizdrsne točke s 

številnimi manjšimi  strukturnimi 

reliefi, ki ob pritisku stopala na rešetko
onemogočajo zdrs podplata. Protizdrsna 

struktura Microgrip je v površino rešetke vlita ter 

je odporna tudi na prometno obremenitev saj

struktura ohrani svojo prostizdrsno obliko. 

Microgrip doseže 
protizdrsnost razreda 
R11 po DIN 51130 

Nova rešetka iz umetne mase 



ACO Self odvodnjavanje 

2 3 4 5 6 7 

Z elektropolirano površino 
smo dosegli izjemno visoko 
stopnjo sijaja 

Prašno lakiranje nudi 
dodatno korozijsko zaščito 
ter z UV-stabilno barvo 
moderno podobo dvorišča. 

2/3 – mostna in litoželezna rešetka 

Mostna rešetka iz pocinkanega jekla in

litoželezna rešetka sta klasični rešetki iz 

družine Self. Funkcionalna in enostavna

izvedba iz robustnih materialov 

zagotavljata uporabniku dolgotrajno 

zadovoljstvo. 

5/6 – Mostne prašno lakirane rešetke  

Prašno lakirane rešetke iz pocinkanega jekla 

v antracit barvi ter od sedaj tudi v drugem 

barvnem tonu Terracotta. Nova barva 

Terracotta je še posebej primerna za 

dodajanje akcentov pri zahtevnejših 

zaključnih tlakih. 

4 – Mostna rešetka iz nerjavečega jekla-

elektropolirana.  

Elektropolirana površina daje rešetki 

poseben sijaj. Elektropoliranje ne nudi le 

izjemne optične podobe temveč je 

zaradi svoje gladke površine tudi manj

občutljiva na nabiranje umazanije na

površini rešetke. 

7 – Vzdolžna rešetka  

Ozek trikotni profil iz nerjavečega jekla in 

brušena površina dajejo vzdolžni rešetki 

posebno eleganten videz. Ker je izdelana iz 

kvalitetnega nerjavečega jekla je njena 

uporaba praktično neomejena. 
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Self program nudi osem različnih rešetk za vsa področja vgradnje 



ACO Self odvodnjavanje 

Spoj med dvema nastavkoma 
z rego je možno zapolniti z 
adapterjem. Ravna linija je 
zagotovljena. 

 

Kanaleta z rego za odvodnjavanje 
je diskretna in zagotavlja celovito  
podobo dvorišča. 
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8 – Nastavek z rego 

Iz nerjavečega jekla ali pocinkane 

pločevine Novi nastavki z rego 

omogočajo izvedbo »neopaznega« 

odvodnjavanje vaših zunanjih površin. 

Nastavki z rego se posebno lepo  

skladajo s površinami tlakovanimi s 

kamnom ali tlakovci. 
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10- Za harmonično linijo skrbijo sedaj tudi

adapterji, ki se uporabljajo med dvema

stikoma nastavkov. Z uporabo adapterjev

bo linja rege skladna z ostalimi linijami na 

vašem dvorišču. 

Spoj dveh nastavkov brez vgrajenega adapterja Spoj dveh nastavkov z vgrajenim adapterjem 



ACO Self odvodnjavanje 

Vgradnja in vzdrževanje Self  kanalet z rego 

Vgradnja in vzdrževanje ACO Self kanalet z 

rego¸ 

Vzdrževanje ACO Self kanalet z rego izvedemo 

preko revizijskih elementov, ki so nameščeni 

direktno nad iztokom. Odvisno od sistema je 

na razpolago revizijski element dolžine 50 cm 

ali 15-cm. 

Revizijski element je priporočljivo odpreti ter 

očistiti kanaleto vsaj dvakrat letno. Prosimo 

prilagodite frekvenco čiščenja glede na 

lokalne pogoje. Za bolj učinkovito čiščenje 

lahko vgradite dodaten revizijski element na 

začetku linije. 

 

ACO Self kanaleta z rego z revizijskim 

elementom ter zbiralnikom. 

50 cm revizijski element se s svojim videzom 

perfektno prilega celostni podobi linije kanala, 

saj je lahko zaključni tlak vgrajen v tudi okvir 

elementa.  

Revizijski element prav tako omogoča 

odvodnjavanje vode v kanaleto oz. iztok. 

Okvir revizijskega elementa odpremo z 

dvema ročkama. Revizijski element je 

postavljen direktno na zbiralnik, tako da je 

možno praznjenje vedra z umazanijo, ki je 

vstavljeno v zbiralniku. 
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ACO Self kanaleta z rego z revizijskim 

elementom 

 

Manjši revizijski element v kombinaciji z 850 

mm dolgim nastavkom z rego se uporablja pri 

kanaleti Hexaline ali Euroline pri vertikalnem 

iztoku. Pokrov se lahko uporabi z dnom 

navzgor, kot zaprt pokrov ali ga pa zapolnimo 

z zaključnim tlakom in dosežemo enoten 

izgled dvorišča. 

 



ACO Self odvodnjavanje 

Kompleten sistem z mnogimi možnostmi 

ACO Self Euroline – 
Sistem kanalet iz polimernega betona  

Čelna stena za Hexaline 

Prednosti 
 
  3 kanalete iz polimernega betona 
  (0,5-m- in 1-m- kanaleta 
  zaprta in z iztokom DN 100) 
  omogoča različne sisteme 
  vgradnje iztokov 
   
 
  Odporna proti zmrzali 
  Nizka teža pri visoki trdnosti 

  Gladka površina za visoko hitrost  
  odtekanja vode in udobje pri čiščenju 
   
  V-presek kanalete 
  Prost presek omogoča lažje čiščenje 

  Brezvijačno aretiranje 

  Povozna za osebna vozila 

Opomba: opcijsko lahko pri 
Čelna stena za 

 Euroline 
majhni količini vode odstranimo 

 
predoblikovane kvadrate. 
V tem primeru je mogoč iztok 
Iz kanalete tudi preko čelne stene. 

Ena čelna stena za  
obe kanaleti 

Priključek na iztok 1 
Iztok na kanalizacijo 
preko zbiralnika z 
vedrom za umazanijo, 
opcijsko tudi s sifonom. 

Vedro za umazanijo 
za udobno čiščenje 

V-presek 
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Priključek na iztok 2 

Iztok na kanalizacijo 
preko čelne stene z 
iztokom DN 100 
 

Priključek na iztok 3 
Iztok na kanalizacijo 
preko iztoka iz kanalete 
v vertikalo DN 100. 
Opcijsko je možna vgradnja 
s sifonom. 

Sifon je možno vstaviti 
naknadno 



ACO Self odvodnjavanje 

ACO Self Hexaline – 
iz umetne mase 

Prednosti 
    1 kanaleta iz umetne mase 
    za fleksibilno uporabo 

    Odporna na zmrzal 
    Posebno nizka teža, 
    Enostavna montaža in rokovanje 
    Gladka površina za visoko hitrost 
    Odtekanja vode in udobje pri čiščenju 
    Visoka stabilnost sten kanalete 
    zaradi hexagonalne strukture 
    Brezvijačno aretiranje 
    Povozna za osebna vozila 

Dvojno naleganje rešetke na 

kanaleto, z integriranim 

oblikovanji proti vzdolžnem 

premikanju rešetke in za

izboljšan prenos obremenitve na 

kanaleto 

  

  

  

Visoka stabilnost sten 
zaradi forme v obliki satovja 

Čelna stena s 
predoblikovanjem 
za možnost ponikanja 

8 iztočnih mest za vertikalen 
iztok na tekoči meter 
(predoblikovanje – za izbitje s kladivom) 

Čelna stena z 
Mreža za listje iztokom DN 100 
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Vodilo za razrez metrske kanalete  
na 0,5-m 

Kotni element za 
Krajšanje kanalete je možno tudi na 
poljubne dolžine 

enostavno izvedbo 
kotnih-/T-/križnih povezav 

Adapter za 
vertikalni iztok 

Rob za boljšo izvedbo 
končnega tlaka ob rešetki 

 

Navodila za vgradnjo na spodnji strani kanalete ACO Hexaline 

3-5mm 
C12/B15 
>200mm 

50mm C12/B15 
>200mm 

50mm C12/B15 
>200mm 

50mm 



ACO Self odvodnjavanje 

Pregled kompletnega sistema 

Slika 

ACO Self  Euroline iz polimernega betona 

1.000 
Kanaleta brez rešetke 
 

500 118 97 38502 

118 97 38500 

Opis   Dolžina            Širina             Višina 
    [mm]               [mm]               [mm] Artikel-št. 

Kanaleta 
z iztokom v dno, brez rešetke 1.000 118 97 38501 

Zbiralnik 
brez rešetke, z vedrom 500 118 300 38503 

ACO Self Hexaline iz umetne mase 

Kanaleta brez rešetke 
 

1000 129 79 319200 

ACO Self  rešetke 
Mostna rešetka 
pocinkano jeklo 

Mostna rešetke prašno lakirana 
barva: Antracit 

14 Mostna rešetka pocinkano jeklo 

1.000 
500 

1.000 
500 

1.000 
500 

1.000 
500 
500 

1.000 
500 

1.000 
500 

1.000 
850 
500 
500 
150 

1.000 
850 
500 
500 
150 

118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 

118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

38516 
38517 
10305 
10306 

310305 
310306 
310307 
310308 
310309 
319250 
319251 
10323 
10324 

415838 
415840 
415850 
415839 
415841 
415842 
415844 
415851 
415843 
415845 

Mostna rešetke prašno lakirana 
barva: Terracotta 

Mostna rešetka 
nerjaveča elektropolirana 

Rešetka iz umetne mase s 
protizdrsno Microgrip površino 

Litoželezna rešetka 
Rešetka iz umetne mase z 
Microgrip površino 

Vzdolžna rešetka  
nerjaveče jeklo 

Slike vseh rešetk so na  
   straneh 6/7 

ACO Self  nastavki z rego  

Nastavek z rego 
višina 105 mm, pocinkano jeklo 

Revizijski element 
višina 105 mm, pocinkano jeklo 

Nastavek z rego 
višina 105 mm, nerjaveče jeklo 

Revizijski element 
višina 105 mm, nerjaveče jeklo 



ACO Self odvonjavanje 

Obsežen dodatni pribor omogoča izvedbo 
odvodnjavanja za vse primere: 

Slika 

Dodatni pribor ACO Self Euroline 

Sifon za  
kanaleto 
2-delen 

Opis Artikel-št. 

01666 

Sifon za 
zbiralnik 
DN 100 

Pribor ACO Self Hexaline 

01684 

Priključek za vertikalni iztok 19286 

Mreža za listje 319282 

Univerzalni element 
za 90°-, 180°- in 270°- 
povezave 

Skupni pribor ACO Self  Hexaline in Euroline 

19280 

Čelna stena polna 
za začetek in konec kanalete 319288 
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Čelna stena z iztokom 
za konec kanalete 319289 

Ključ za dvig rešetk 03429 

– 
Pripomoček za odpiranje 
revizijskega elementa z rego 
0,5 m 

415924 

ACO tesnilna masa 
300 ml 
za tesnjenje spojev 
med kanaletami 

74520 



ACO Self  odvodnjavanje 

ACO Self odvodnjavanje 

pred vašo hišo. 

Obsežen. Enostaven. Lep. 

Mostna rešetka 
nerjaveče jeklo polirano 
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Mostna rešetka 
prašno lakirana 
v antracitni barvi 



ACO Self  odvodnjavanje 
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ACO Self  odvodnjavanje 

Enostavna vgradnja, odlična rešitev 

Predstavljamo vam vgradnjo kanalete ACO Self Euroline 
po posameznih korakih. 

1 Določite linijo kanalete, obliko iztoka in 
obremenitev. 

2 Izdelajte pasovni temelj.   
Priporočila za izdelavo temelja so  
na strani 20 in naprej. 
 
Upoštevajte iztok! 
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3 Začnite polagati kanalete od iztoka nazaj. 



ACO Self  Odvodnjavanje 

4 Izvedite stransko obbetoniranje kanalete. 
Pri naklonu večjem kot 8 % predlagamo  
vgradnjo z obetoniranjem do roba kanalete 
oz. z globokim robnikom. 

5 
Izdelajte končni tlak pri vstavljenih rešetkah 
v kanaleti. Potrebno je paziti, da je 
končni tlak za 3–5 mm višje kot vrh  
rešetke. Pri tlakovcih predlagamo, da se 
prva vrsta tlakovcev položi na betonsko posteljico. 

19 

6 Kanaleta je povozna šele takrat, ko se  
beton ustrezno posuši oz. utrdi.  
Pri doma izdelanem betonu pomeni to  
min. 48 ur.  



ACO Self  odvodnjavanje 

Priporočila za vgradnjo 

Vgradnja v tlakovce za ACO Self  Euroline kanalete iz polimernega betona 

Vgradnja v tlakovce za ACO Self  Euroline z nastavki z rego 
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*Alternativno lahko prvo vrsto tlakovcev 

zabetonirate skupaj s temeljem. 

Tlakovci 

Peščena posteljica 

iz finega peska 

Gramoz 

Nezmrzalna cona 

zbita zemlja 

Obremenitev A15: mostna rešetka, plastična rešetka, litoželezna rešetka 

 

Povozna za osebna vozila: mostna rešetka, plastična rešetka, litoželezna rešetka 

 

Obremenitev B125: litoželezna rešetka 

Obremenitveni razred A15 
Os. 

vozila 
B125 

Min. kvaliteta betona 
B15 B15 B15 

po DIN 1045 

po EN 286-1 C12/15 C12/15 C12/15 

X ≥10 ≥10 ≥10 

Y 0 ≥5* ≥5 

z ≥10 ≥10 ≥10 

 

Obremenitveni razred A15 
Os. 

vozila 

Min. kvaliteta betona 
B15 B15 

po DIN 1045 

po EN 286-1 C12/15 C12/15 

X ≥10 ≥10 

Y ≥10 ≥10 

 

Nezmrzalna cona 

zbita zemlja 

Gramoz 

Peščena posteljica 

Iz finega peska 

Tlakovci 

Nastavek z rego je obremenitve A15 oz. povozen za os. vozila. 



ACO Self  odvodnjavanje 

Vgradnja v tlakovce za ACO Self  Hexaline iz umetne mase z rešetko iz umetne mase 

Vgradnja v tlakovce za ACO Self  Hexaline z nastavkom z rego 
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Peščena posteljica 

iz finega peska 

Tlakovci 

Gramoz 

Nezmrzalna cona 

zbita zemlja 

Obremenitev A15: kovinska mostna, plastična in litoželezna rešetka 

Povoznost za osebna vozila: kovinska mostna, plastična in litoželezna rešetka 

Obremenitveni razred A15 
Os. 

vozila 

Min. kvaliteta betona 
B15 B15 

po DIN 1045 

po EN 286-1 C12/15 C12/15 

X ≥3,5 ≥3,5 

Y ≥5 ≥5 

 

Obremenitveni razred A15 
Os. 

vozila 

Min. kvaliteta betona 
B15 B15 

po DIN 1045 

po EN 286-1 C12/15 C12/15 

X ≥10 ≥10 

Y ≥10 ≥10 

 

Nastavek z rego je obremenitve A15 oz. povozen za osebna vozila. 

Tlakovci/končni tlak 

Peščena posteljica  

Iz finega peska 

Gramoz 

Nezmrzalna cona 

zbita zemlja 



  
    

ACO Self  odvodnjavanje 

  

  

118 
1000 98 10 

ACO Self  Euroline 1-m-kanaleta iz polimernega betona 

  

  
Skice z merami 

  

    
97 

  

10 

  

  

  

85 

  

    
6 

  

  
  

  

ACO Self  Euroline 1-m-kanaleta z vertikalnim iztokom iz polimernega betona 

  
  
    

118 

    
1000 98 

  
6 

189 

97 

  

85 

6 
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ACO Self  Euroline 0,5-m- kanaleta iz polimernega betona 

  

  
 500 

118 
98 10 

6 97  85 

  

        



ACO Self  odvodnjavanje 

ACO Self  Euroline zbiralnik iz polimernega betona 

118 
98 

49 

500 

ø116 

135 

  
  
    

  

  

300 

  

220 

  
    

  

  

ACO Self  Hexaline 1-m-kanaleta iz umetne mase 

  
  

5 
1000 

129 
119 
97,9 
87,5 

79,4 

500 

100 100 

1000 

67,8 
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500 

  

  
  
    

    

  



 

 

Sistemske rešitve za hišo in klet 
ACO. Prihodnost 
odvodnjavanja. Vodotesna kletna okna 

Svetlobni jaški 

Kanalete za tuše 

Tealni požiralniki 
Protipovratne armature 

Kanalizacijski pokrovi 

Črpalke in črpališča 

Infrastruktura za teraso in vrt 
Kanaleta in dvoriščni požiralniki 
Kanalete za odvodnjavanje fasade 

Travne plošče 

Predpražniki 

Okna za hleve 

ACO d.o.o. 

Obrtniška ulica 9 
3240 Šmarje pri Jelšah 
Tel.: 03 817 18 80 
Fax.: 03 817 18 82 
aco.doo@siol.net 
www.aco.si    

  


