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ACO to lider odwadniania – odwodnie-

nia zewn trzne to unikalne rozwi zania 

i synonim pewno ci i jako ci od wielu lat. 

ACO ShowerDrain – linia odwodnie  prysz-

nicowych zdobywaj ca coraz wi ksze uznanie 

architektów oraz inwestorów. Unikalne cechy 

produktowe zapewniaj  niezwykle atwy mon-

ta  oraz nies ychan  trwa o  rozwi zania.

W ofercie ACO znajduje si  kilka rodzin pro-

duktów dla najbardziej zró nicowanych po-

trzeb:

ACO ShowerDrain E – najwy sza estetyka, 

26 wzorów przykry , kana y o kilku wersjach 

ko nierzy przy ciennych, kana y ukowe, na-

ro ne.

ACO ShowerDrain Walk-In – innowacyjne 

rozwi zanie dla rozdzielenia przestrzeni su-

chej i mokrej – sukcesywnie zdobywaj ce pre-

sti owe nagrody – azienka Wybór Roku 2011, 

IF Product Design Award 2009 oraz 2010, oraz 

najbardziej presti owa RedDot Design 2009.

ACO ShowerDrain C – najni szy produkt na 

rynku, najwy sze przep ywy – technologia od-

wadniania na najwy szym poziomie dost pna 

dla ka dego.

ACO ShowerDrain Easyflow – bardzo szeroka 

rodzina wpustów, o najwy szej estetyce wy-

ko czenia, bardzo bogatym wzornictwie.

Najwa niejsze cechy produktów ACO:

65 mm ca kowita wysoko  produktu!!! je li 

jest miejsce na rur  odp ywow  DN50 w po-

sadzce, ACO ShowerDrain C mie ci si  w tej 

samej warstwie – 50 mm to cz  zalewana 

w szlichcie, 15 mm to warstwa p ytek – nawet 

przy remontach (stropach litych, czy drewnia-

nych) nie ma konieczno ci podkuwania poza 

miejscem odp ywu.

1 l/s realny przep yw ACO ShowerDrain C 

– nawet najwi ksze deszczownice czy dwa 

brodziki mog  by  wykonane w oparciu o je-

den odp yw.

6000 mm maksymalna d ugo  odwodnienia 

prysznicowego ACO – od teraz ka de miejsce 

publiczne mo e posiada  jeden kana , jeden 

spadek i niespotykan  dotychczas estetyk .

Monolit adnych elementów ruchomych, ad-

nych uszczelek niewymienialnych po zabudo-

wie – to jedyne na rynku odwodnienie prysz-

nicowe w pe ni monolityczne, w pe ni wyko-

nane ze stali nierdzewnej tak e z odp ywem, 

odporne na najagresywniejsze rodki czysz-

cz ce (odpowiednie dla stali nierdzewnej).

Bezpiecze stwo wszystkie spawy wykonane 

s  w technologii robota spawalniczego a ca y

produkt jest na ko cu produkcji poddawany 

pasywacji – najwy szy stopie  ochrony anty-

korozyjnej, dzi ki czemu ca y produkt uzysku-

je jednakowe w a ciwo ci. 3 krotne testy ci-

nieniowe wykluczaj  ryzyko przecieków.

Monta  kilkana cie wersji ko nierzy uszczel-

niaj cych, ultra niskie rozwi zania monta  ni-

gdy nie by  tak prosty.

Czyszczenie w pe ni rozbieralna konstruk-

cja bez narz dzi !!! czyszczenie mo e wykona

ka dy u ytkownik, gdy  ma pe ny dost p do 

kanalizacji, syfon jest rozpa awialny jednym 

ruchem – komfort nieporównywalny do bro-

dzików czy wanien.

Wzornictwo 26 wzorów przykry  w linii E, 

4 wzory przykry  w linii C (tak e pokrywa 

TILE – wype nienie p ytkami), kana y uko-

we, kana y naro ne, pod wietlenia automa-

tyczne – wszystko czego dusza zapragnie.

W razie pyta  zapraszamy do kontaktu 

z przedstawicielem ACO oraz zapraszamy na 

nasz  stron  internetow  www.aco.pl

ACO ShowerDrain – azienka bez barier
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