
D o ś w i e t l a c z e  o k i e n  p i w n i c z n y c h  A c o  M a r k a n t ®

Doświetlacze ACO MARKANT
®

to

rozwiązanie alternatywne do studzienek

betonowych, ale znacznie bardziej funk-

cjonalne i zdecydowanie tańsze (całkowi-

ty koszt to około 30% doświetlenia po-

mieszczenia za pomocą betonowej stu-

dzienki).

Podstawowe elementy doświetlacza

to czasza (korpus) i ruszt przykrywający.

Czasza wykonana jest z białego polipro-

pylenu, który ma dobre właściwości me-

chaniczne, a dzięki niewielkiej wadze jest

łatwy w transporcie i montażu. Odpo-

wiednio zaprojektowany profil ścianek

zapewnia odbicie maksimum światła

i skierowanie go do wewnątrz pomiesz-

czenia. Powierzchnia ścianek korpusu

jest bardzo gładka, co minimalizuje osa-

dzanie się zanieczyszczeń i ułatwia utrzy-

manie czystości. W dnie oświetlacza

znajduje się otwór odpływowy, umożli-

wiający odprowadzenie wody opadowej

do kanalizacji. Otwór ten wyposażony

jest w syfon z sitkiem, dzięki czemu za-

trzymywane są i łatwe do usunięcia za-

nieczyszczenia stałe i liście. Konstrukcja

oświetlacza i materiał zastosowany do je-

go budowy zapewniają mu trwałość

i szczelność, co zabezpiecza okno przed

przedostawaniem się wody gruntowej

i naporem gruntu. W przypadku wyso-

kiego poziomu wody w gruncie można

uszczelnić styk korpusu doświetlacza ze

ścianą budynku. Jest to zabieg bardzo

prosty i polega na wypełnieniu masą

uszczelniającą specjalnych rowków

umieszczonych na obwodzie doświetla-

cza i wokół gniazd połączeń śrubowych. 

Ruszt przykrywający jest elementem

montowanym na górnej części korpusu, na

równi z powierzchnią terenu. Ruszty pro-

dukowane są z dwoma fakturami (oczkowa

i kratowa) oraz w dwóch wersjach dostoso-

wanych do różnych obciążeń – pozwalają-

cej na ruch pieszy oraz przejazd samocho-

dów osobowych. Pozwala to na optymalne

dostosowanie  rusztu do potrzeb użytkow-

nika. Ruszty wykonane są ze stali ocynko-

wanej, co zapewnia im trwałość i odpor-

ność na korozję. Zaletą ich jest też stałe

przymocowanie do korpusu, pełniące

funkcję zabezpieczenia przed włamaniem.

System ACO MARKANT® umożli-

wia dostosowanie konkretnego rozwiąza-

nia do indywidualnych wymagań. Doświe-

tlacze dostępne są w kilku rozmiarach,

uwzględniających różne wielkości okien.

Uzupełnieniem asortymentu są nadstawki

i ramy wzmacniające, pozwalające na uzys-

kanie większych wysokości doświetlaczy

(w granicach 10-30 cm). Wśród akcesoriów

znajdują się też śruby dystansowe, dzięki

którym można w bardzo prosty sposób za-

montować doświetlacz bezpośrednio na

ułożonej izolacji cieplnej. W ofercie ACO

znajdują się również okna piwniczne, co

umożliwia kompleksowe wyposażenie bu-

dynku. Doświetlacze ACO MARKANT®

wyróżniają się nie tylko wysokimi walora-

mi użytkowymi, ale też bardzo prostym

montażem, zarówno przy budowie, jak

i przebudowie lub modernizacji budynku.

Po wykonaniu wykopu doświetlacz mocu-

je się do ściany budynku i podłącza do ka-

nalizacji, co – dzięki niewielkiej wadze

i kształtowi zapewniającemu stabilność –

jest łatwe do wykonania, a następnie wy-

kop zasypuje się gruntem.
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Rosn¹ce ceny terenów budowlanych oraz wysokie koszty budowy sk³a-
niaj¹ do efektywnego wykorzystania wszystkich pomieszczeñ w budynkach,
w tym tak¿e piwnic i suteren. Doskona³ym rozwi¹zaniem tego zagadnienia

s¹ doœwietlacze okien piwnicznych ACO MARKANT®, które dziêki 
niewielkim kosztom pozwalaj¹ na optymalne doœwietlenie pomieszczeñ 

piwnicznych, zapewniaj¹c jednoczeœnie ochronê przed wod¹ 
gruntow¹ i opadow¹.
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