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Funkcionalen dizajn

Nova tuš kanaleta ACO ShowerDrain S+  v enem proizvodu 
združuje eleganco in visoko pretočno zmogljivost, kot 
tudi oblikovalske lastnosti klasične kanalete z občutnimi 
prednostmi glede vgradnje in čiščenja. Izjemno kvaliteten, 
masiven pokrivni profil in enostavno rokovanje med 
vzdrževanjem zagotavljata dolgo življenjsko dobo, ne da bi 
pri tem poškodovali obstoječi vizualni izgled kanalete.                                                                

Eleganten profil navdušuje s svojo kakovostjo. Vanj 
vgrajen vzdolžni in prečni naklon je diskretno poudarjen 
in zagotavlja optimalno odtekanje vode. Pokrivno 
rešetko dvignete in odstranite zgolj s funkcijo Tip&Flip 
(pritisni&dvigni) – brez dodatnih pripomočkov. 

Notranjost ACO ShowerDrain S+ je popolnoma dostopna 
in omogoča priročno čiščenje vseh delov kanalete. 
Protismradna zapora in iztočni element sta zasnovana tako, 
da se v vogalih in robovih ne nabira umazanija, na dnu 
pa ne zastaja voda.  Te značilosti, v kombinaciji z visoko 
zmogljivostjo odvodnjavanja, zagotavljajo dolgotrajno 
zadovoljstvo. 

Priročna vgradnja

Inovativen, a izjemno preprost dizajn, združuje značilnosti 
tradicionalne tuš kanalete s prednostjo vgradnje v dveh 
delih. Najprej se vgradi iztočni kos, kasneje – pred polaga-
njem keramike – pa še pokrivni profil z rešetko. Kanaleta je 
primerna za vse standardne formate in debeline ploščic in 
se lahko popolno prilega v nišah za tuširanje, kjer želimo, 
da kanaleta sega od zidu do zidu ( brez stranskih kosov 
ploščic).

Inovativni ACO ShowerDrain S+ preseneča s svojo 
preprostostjo. Zasnovan je s premislekom o vseh fazah 
vgradnje, tako da je postopek namestitve preprost, varen in 
priročen, od začetka do konca.  

Priročna embalaža poenostavlja rokovanje na samem kraju 
vgradnje. Nastavitev višine iztočnega kosa se izvede z 
vrtenjem plastičniih vijakov, ki jih je mogoče tudi skrajšati. 
Če izberemo stensko instalacijo, je potrebno neuporabljen 
del zaščitnega roba za estrih odlomiti. Tovarniško integri-
rana tesnilna manšeta zagotavlja zanesljiv spoj z okoliškim 
tlakom.

Nova tuš kanaleta

ACO ShowerDrain S+

Funkcionalna & Priročna 



Vgrajen naklon

Diskreten, v pokrivni profil vgrajen 
vzdolžni in prečni naklon zagotavlja 
učinkovito odtekanje vode.

Prost dostop

Vsi notranji deli se zlahka 
odstranijo, kar omogoča prost 
dostop do iztočne cevi za popolno 
čiščenje. 

Elektropolirana površina 

Elektropolirana površina je bolj 
odporna na površinske madeže in 
se lažje čisti.

Tip&Flip

Funkcija Tip&Flip pomeni, da s 
pritiskom na logo ACO pokrivno 
rešetko enostavno dvignemo in 
odstranimo. 
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Rdeča nit razvoja kanalete ACO ShowerDrain S+ je bila vseskozi misel 
po zagotovitvi čimbolj učinkovitega čiščenja. Ob tuširanju voda po 
vgrajenem naklonu in elektropolirani površini pokrivnega profila  hitro 
doseže odprtino rešetke in – zahvaljujoč visoki  kapaciteti odvodnjavanja  – 

hitro odteče. Elektropolirana površina pokrivnega profila tudi bistveno 
izboljša samočistilen učinek in zmanjšana možnost nastanka madežev 
vodnega kamna od preostanka stoječe vode po končanem tuširanju. 

ACO ShowerDrain S+ odlikuje enostavno vsakodnevno vzdrževanje. 
Ovalna notranjost iztočnega kosa z zaobljenimi vogali in dejstvo da 
voda po končanem tuširanju v popolnosti izteče, preprečuje zastajanje 
umazanije v iztočnem kosu. Pri čiščenju najprej s pomočjo funkcije 
Tip&Flip dvignemo pokrivno rešetko in odstranimo mrežico za lase, nato 
izvlečemo protismradno zaporo in jo razstavimo. Vse dele lahko tako 
učinkovito očistimo in sestavimo nazaj v celoto. 

Enostavno čiščenje Enostavno vzdrževanje čistoče

Protismradno zaporo (sifon) enostavno 
izvlečemo iz iztočnega kosa s pomočjo 
dveh oprijemov za prste. Zaobljeni robovi 
in vogali iztočnega kosa preprečujejo 
nabiranje umazanije in zastajanje vode 
po tuširanju. Sestavne dele razstavimo in 
skupaj s prosto notranjostjo učinkovito 
očistimo.

Prost dostop

V primerjavi z mehanskim poliranjem 
elekropoliranje dodatno zmanjša mikro-
hrapavost vse do 50 %, kar da kovini 
poseben, dolgotrajen sijaj. Ta izjemno 
spolirana površina skoraj ne daje možnosti 
za oprijem delcev umazanije. Gre za 
standard na področju sterilnih tehnologij, 
ki se uporabljajo v medicini, poleg tega 
je površina bolj odporna na obrabo in 
protikorozivna. 

Elektropolirana površina 

Pokrivno rešetko s preprostim pritiskom 
na logotip ACO enostavno dvignemo in 
odstranimo. To naredimo brez dodatnega 
orodja in se tako izognemo morebitnim 
praskam in poškodbam rešetke.

Eleganten pokrivni profil navdušuje s 
svojo neprekinjeno, enakomerno površino 
in izjemno kakovostjo. Naklon dna je 
diskreten in omogoča optimalno in 
enostavno čiščenje površine. Zaobljeni 
robovi profila so namenoma izpuščeni s 
čimer preprečujemo nabiranje umazanije 
na prehodnih površinah med profilom in 
okoliškim tlakom.

Tip & Flip Vgrajen naklon 



Vgrajena tesnilna manšeta

Vgrajena tesnilna manšeta zagotavlja zanesljiv 
spoj z okoliškimi materiali in omogoča hitrejšo, 
varnejšo in bolj priročno vgradnjo. 

Zaščitni pokrov 

Vnaprej sestavljen rdeč zaščitni pokrov ščiti talni 
odtok in tesnilno manšeto pred poškodbami in 
umazanijo v času gradnje. Zunanji rob pokrova 
predstavlja tudi izvlečno višino za poravnavo 
estriha. Pri vgradnji tuš kanalete neposredno ob 
zid ročno odlomimo  nepotreben rob, da lahko 
pokrov stisnemo čisto ob zid.

Nastavek za poravnavo

Predmontirana inovativna ACO blazinica olajša 
višinsko poravnavo samega profila s pomočjo 
vodne tehtnice in njegovo navezavo na okoliški 
tlak ter s tem zelo olajša delo inštalaterju. 

Nastavitev višine

Nastavitev višine iztočnega elementa se izvede 
s pomočjo plastičnih navojnih nogic, ki jih je 
mogoče po potrebi tudi skrajšati. Nastavitve 
lahko izvedemo s pomočjo vrtenja matice 
spodaj pri nogi vijaka ali od zgoraj s torx 
nastavkom.

Dolžina po meri

Profil kanalete je mogoče na licu mesta z 
žaganjem poljubno skrajšati za max. 40 mm 
na vsaki strani, brez da bi popolnoma žrtvovali 
prehod profila iz ravnine v vgrajen naklon ter s 
tem gladek prehod na okoliški tlak. 

Debelina ploščic

Za talne ploščice debeline do 10 mm se vgradi 
zgolj predhodno sestavljen profil. Za debelejše 
talne obloge, kot na primer naravni kamen, 
uporabimo priložen višinsko prilagodljiv podaljšek. 
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Kanaleto ShowerDrain S+  lahko namestimo na 
sredini prostora za tuširanje ali pa neposredno 
ob zid. Pri vgradnji tuš kanalete neposredno 
ob zid ročno odlomimo nepotreben zunanji 
rob rdečega pokrova, da ga lahko stisnemo 
čisto ob zid. Zunanji rob pokrova predstavlja 
tudi izvlečno višino za poravnavo estriha. 

Ko se začnejo hidroizolacijska dela, lahko 
zaščitni pokrov za obdobje vgradnje 
odstranite v nekaj preprostih korakih. Ovalni 
zaščitni pokrov, ki je zdaj ločen, še naprej ščiti 
odtok od umazanije in se ne odstrani, dokler ni 
uporabljeno lepilo za vgradnjo profila.

Tovarniško pritrjena tesnilna manšeta 
zagotavlja zanesljivo tesnjenje odtoka z 
okoliško površino. Tesnilna manšeta se trajno 
spoji z iztočnim kosom med postopkom 
brizgalnega ulivanja in izpolnjuje zahteve po 
tesnjenju po EN 1253-1. 

Diskretno vgrajen naklon v pokrivnem profilu 
se na obeh koncih izteče v ravnino. V najnižji 
točki naklona predmontirana inovativna ACO 
blazinica kompenzira višinsko razliko z obema 
koncema profila in s tem inštalaterju močno 
olajša višinsko poravnavo samega profila s 
pomočjo vodne tehtnice.

Nastavitev višine iztočnega elementa se izvede 
s pomočjo plastičnih navojnih nogic, ki jih je 
mogoče po potrebi tudi skrajšati. Nastavitve 
lahko izvedemo s pomočjo viličastega ključa, 
s katerim obračamo matico spodaj pri nogi 
vijaka, ali od zgoraj s pomočjo imbus ključa. 
Nogice iztočnega elementa predhodno 
privijačimo v tla s pomočjo priloženih vložkov 
in vijakov. Za vgradnjo proti udarnemu zvoku 
pod nogice vstavimo priložene blazinice.

Dvo-paketna embalaža ima zelo praktične 
prednosti pri izvajanju del. Škatla z iztočnim 
elementom namreč vsebuje samo tiste 
komponente, ki jih potrebuje vodovodar. 
Potreba po predaji posameznih sestavnih 
delov različnim izvajalcem in eventuelnem 
vračanju nepotrebnih sestavnih delov zato 
odpade.

Stenska namestitev

Zaščitni pokrov

Vgrajena tesnilna manšeta

Preprosta višinska poravnavaNastavitev višine

Priročno pakiranje

Pri novem ACO ShowerDrain S+ je vse enostavno. Da bi bila vgradnja 
čimbolj preprosta, tudi v težkih gradbenih situacijah, je bila pri 
načrtovanju posebna pozornost namenjena prav razumljivi sestavi sistema. 

Razpakirajte, zatesnite in vgradite. Tako enostavni so posamezni koraki 
namestitve ACO ShowerDrain S+. Zahvaljujoč intuitivnemu dizajnu se 
lahko vsi posamezni delovni koraki izvedejo brez dodatnih priprav na 
delo. Vnaprej sestavljene komponente – tesnilna manšeta, profil kanala, 
podpora za poravnavo – omogočajo enostavno in priročno namestitev – 

od začetka do konca. 

Enostavno od začetka Enostavno do konca

ACO ShowerDrain S+ACO ShowerDrain S+
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Izdelek Dimenzija Art. št.

ACO ShowerDrain S+, pokrivni profil iz nerjavečega jekla s pokrivno rešetko design Stripe

 n 800 x 55 mm 9010.51.01

 n 900 x 55 mm 9010.51.02

 n 1000 x 55 mm 9010.51.03

 n 1200 x 55 mm 9010.51.04

ACO ShowerDrain S+, pokrivni profil iz nerjavečega jekla s pokrivno rešetko design Plate

 n 800 x 55 mm 9010.51.11

 n 900 x 55 mm 9010.51.12

 n 1000 x 55 mm 9010.51.13

 n 1200 x 55 mm 9010.51.14

ACO ShowerDrain S+, iztočni element

 n Iztok DN 50
 n Vodni stolpec 50 mm
 n Vgradna višina:       
90 - 180 mm 
(do zg. roba estriha)

9010.51.20

 n Iztok DN 30
 n Vodni stolpec 30 mm
 n Vgradna višina:       
70 - 160 mm 
(do zg. roba estriha)

9010.51.21
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Pregled proizvoda

Informacije o proizvodu: 

 n Pokrivni profil z rešetko iz nerjavečega jekla AISI 304
 n Elektropolirana površina pokrivnega profila
 n Razred obremenitve: K3 (EN 1253-1)
 n Širina profila: 55 mm
 n Pokrivni profil z vgrajenim vzdolžnim in prečnim naklonom
 n Fleksibilna dolžina pokrivnega profila, krajšanje na mestu 
vgradnje (do max. 8 cm)

 n Iztočni element iz umetne mase
 n Iztok je primeren za vse cevi
 n Vrsta iztoka: DN 50, naklon 1,5°
 n Izvlečni sifon z možnostjo razstavljanja
 n Tovarniško integrirana tesnilna manšeta

 o  za optimalen spoj 
 o  60 mm prekrivanje
 o  v skladu z nateznim preizkusom EN 1253-1

 n Sekundarno odvodnjavanje
 n Modularen sistem sestavljen iz iztočnega elementa in 
pokrivnega profila z rešetko

 n Obseg dobave: profil z dizajn rešetko, mrežica za lase in 
nastavni element za prilagajanje višine tlaka (od 12 do 35 
mm)

 n Obseg dobave: Iztočni element z zaščito za čas vgradnje, 
zaščita pred udarnim zvokom, višinsko nastavljive nogice, 
pritrdilni material

 n Nastavitev višine: 90 mm
 n Pretok, odvisen od vrste rešetke in iztočnega elementa 
 n Design Stripes:

 o Iztočni element z vodnim stolpcem 50 mm (SIST EN 
1253-1)
•  0,8 l/s, akumulacija vode 20 mm
•  0,7 l/s akumulacija vode 10 mm

 o Iztočni element z vodnim stolpcem 30 mm
• 0,6 l/s, akumulacija vode 20 mm
• 0,5 l/s, akumulacija vode 10 mm

 n Design Plate:
 o  Iztočni element z vodnim stolpcem 50 mm (SIST EN 
1253-1)
• 0,6 l/s, akumulacija vode 20 mm
• 0,5 l/s, akumulacija vode 10 mm

 o Iztočni element z vodnim stolpcem 30 mm
• 0,5 l/s, akumulacija vode 20 mm
• 0,4 l/s, akumulacija vode 10 mm

 n Unikaten, minimalističen dizajn
 n Elektropolirana površina za 
dolgotrajen, visokokavosten videz

 n Vgradnja pokrivnega profila z debelino 
ploščic >10 mm brez krajšanja

 n ACO blazinica za višinsko poravnavo 
profila

 n Funkcija Tip & Flip - rešetko 
odstranimo s preprostim pritiskom

 n Tovarniško integrirana tesnilna manšeta
 n Protihrupna zaščita v skladu z DIN 
4109 in VDI 4100 

Prednosti

Višina vgradnje
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ACO ShowerDrain S+, pokrivne rešetke

 n Izdelano iz nerjavečega jekla AISI 304
 n Elektropolirana površina odporna na 
površinske madeže

 n Fleskibilna dolžina profila, krajšanje na 
mestu vgradnje do 8 cm

 n Preprosto dviganje rešetke s pritiskom 
na logo ACO

Prednosti

ACO ShowerDrain S+

14

Eleganten in 
čist dizajn
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