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ACO ShowerDrain S+ 

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+

Pametna vgradnja. Enostavno čiščenje. 
Eleganten in čist dizajn.

Novi ACO ShowerDrain S+ je eleganten in zmogljiv. Izje-
mno kvalitetna tuš kanaleta je izdelana iz elektropoliranega, 
nerjavečega jekla in je primerna za vse standardne formate 
ploščic ter se popolno prilega v nišah za tuširanje, kjer želi-
mo, da kanaleta sega od zidu do zidu.

Pametna vgradnja

Iztočni kos ima integrirano tesnilno manšeto za zanesljiv 
spoj z vodoneprepustnim hidroizolacijskim premazom in 
keramičnimi ploščicami.

Manšeta je opremljena z zaščito za čas gradnje.

Višino nastavimo s pomočjo v obliki vijaka izdelanih nogic, 
ki jih lahko po potrebi brez orodja tudi skrajšamo.

Enostavno čiščenje

Pokrivno rešetko dvignemo s pritiskom na logotip ACO. 
Prav tako se enostavno izvlečeta mrežica za lase in sifon.
Iztočni element je izdelan tako, da lahko prosto dostopamo 
do iztočne cevi, na dnu pa ne zastaja voda.

Protismradno zaporo (sifon) lahko izvlečemo, razstavimo in 
temeljito očistimo.

V komplet je vključena tudi mrežica za lase.

Eleganten in čist dizajn

Masivni pokrivni profil iz nerjavečega jekla  debeline 4 mm 
prepriča s svojim impresivnim in subtilnim izgledom.

V profil vgrajen vzdolžni in prečni naklon, ki zagotavlja 
učinkovito odtekanje vode.

S pomočjo nastavnega elementa lahko poljubno 
prilagajamo višino profila debelini talne obloge (keramika 
oz. kamen) od min. 12 do max. 35 mm.

ACO inovacija! 

NOVO



31

Kopalnica s stilom
ACO ShowerDrain S+

Izdelek Dimenzija Teža Art. št.
[kg]

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

Pokrivna rešetka 'Stripes'

 n 800 x 55 mm 1,70 9010.51.01

 n 900 x 55 mm 1,92 9010.51.02

 n 1000 x 55 mm 2,10 9010.51.03

 n 1200 x 55 mm 2,52 9010.51.04

Pokrivna rešetka 'Plate'

 n 800 x 55 mm 1,70 9010.51.11

 n 900 x 55 mm 1,92 9010.51.12

 n 1000 x 55 mm 2,10 9010.51.13

 n 1200 x 55 mm 2,52 9010.51.14

 n Modularen dvodelen sistem sestavljen iz 
iztočnega elementa in pokrivnega profila z 
rešetko.

 n Vgradnja ob zid ali z odmikom

 n Pokrivni profil:

 o nerjaveče jeklo AISI 304, elektropolirano

 o z vzdolžnim in prečnim padcem 

 o širina profila: 55 mm

 o na mestu vgradnje se lahko skrajša za 80 mm 
(na vsaki strani za 40 mm)

 n Razred obremenitve: K3 (SIST EN 1253-1)

 n Iztočni element iz umetne mase

 n Izvedba iztoka: horizontalen DN 50

 n Iztočni element (predmet dobave): 
Zaščita za čas vgradnje, zaščita pred udarnim 
zvokom, višinsko nastavljive nogice, pritrdilni 
material.

 n Pokrivna rešetka (predmet dobave):

 o Masivni profil  iz nerjavečega jekla, 
debeline 4 mm, z designersko pokrivno 
rešetko in nastavnim elementom za 
prilagajanje višine tlaka

 n Višinska nastavljivost iztočnega elementa  
min. 70 mm, max. 180 mm

Prednosti Pretoki:
 n Višina vodnega stolpca 50 mm 
(SIST EN 1253-1)

 o  0,4 l/sek, akumulacija 
vode 10 mm

 o  0,5 l/sek, akumulacija 
vode 20 mm

 n Višina vodnega stolpca 30 
mm (SIST EN 1253-1)

 o  0,5 l/sek, akumulacija 
vode 10 mm

 o  0,6 l/sek, akumulacija 
vode 20 mm

H=do zg. roba estriha 15 mm

H=do zg. roba estriha od 16 do 35 mm
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Izdelek Dimenzija Teža Art. št.

[kg]

ACO ShowerDrain S+, iztočni element

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

0,57 9010.51.20

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

0,59 9010.51.21
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