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W ostatnich latach obraz azienki ulega radykal-

nej odmianie – odchodzi si  od rozwi za  kla-

sycznych, gdzie dominuj  akrylowe wanny oraz 

brodziki prysznicowe. Poza dyskusyjn  stylistyk

jak  poci ga y za sob  takie azienki, nie do po-

mini cia jest aspekt praktyczny  – wysokie pro-

gi, jakie nale y pokona  w trakcie u ytkowania, 

s  bardzo niepraktyczne, a tak e mog  by  nie-

bezpieczne, gdy  znacznie atwiej o po lizgni -

cie si . Czy nie by oby o wiele przyjemniej po 

prostu wej  do prysznica, którego granica staje 

si  tak naprawd  w pe ni umowna?

Liniowe odwodnienia prysznicowe ACO 

to innowacyjne rozwi zanie umo liwiaj ce 

zaprojektowanie i wykonanie bezprogowej 

azienki, gdzie prysznic jest zupe nie zinte-

growany z posadzk . Poza unikalnym efek-

tem jaki dzi ki temu zostaje osi gni ty, roz-

wi zanie takie jest równie  idealne dla osób 

niepe nosprawnych (umo liwia wjazd wóz-

kiem inwalidzkim bezpo rednio pod prysz-

nic). Najszerszy na rynku program odwodnie

prysznicowych pozwala jednocze nie na zna-

lezienie rozwi za  zaspakajaj cych nawet naj-

bardziej wy rubowane potrzeby.

Rodzaje rozwi za
ACO oferuje najszerszy na rynku zakres od-

wodnie  prysznicowych, wiele rozwi za

jest zupe nie unikalnych, poni ej g ówne 

z nich:

 Kana y liniowe – ShowerDrain E oraz 

ShowerDrain C – d ugo ci od 500 do 1200 mm 

oraz kilka wariantów ko nierzy do przy cze-

nia izolacji wodoszczelnej pozwala na zasto-

sowanie w ka dych warunkach zabudowy. 

26 rodzajów przykry (nierdzewne, szklane, 

mineralne) umo liwia na dopasowanie si  do 

ka dego charakteru pomieszczenia.

 Kana y ukowe – ShowerDrain E – nowo

– unikalne rozwi zanie do du ych kabin pó -

otwartych, przeznaczone dla najbardziej wy-

magaj cych u ytkowników.

 Kana y naro ne – ShowerDrain E – kolejna 

propozycja dla odbiorców szukaj cych niety-

powego odwodnienia kabiny prysznicowej.

 Walk-in – nowo  – innowacyjne rozwi -

zanie dla przestrzeni pó suchych, idealne do 

zatrzymania rozchlapywanej wody, co zde-

cydowanie pomaga w utrzymaniu czysto ci 

oraz zwi ksza bezpiecze stwo, gdy  posadz-

ka pozostanie zawsze sucha.

 Lightline – nowo  – pod wietlenie kana-

ów – od tej pory ten element azienki mo e

by  jej prawdziw  ozdob  i pozwala  na osi -

ganie niespotykanych dotychczas walorów es-

tetycznych.

Aby nie zapomnie  o u ytkownikach wci

doceniaj cych punktowe odwodnienia, ACO 

unowocze ni o doskonale znan  i cenion  na 

rynku seri  wpustów:

 Easyflow – nowo  – w pe ni nierdzewne 

wyko czenie wpustu, korpus z bardzo wyso-

kiej jako ci tworzywa, od teraz dost pny tak-

e z okr g ym zwie czeniem, zwie czeniem 

pod p ytki, a tak e z mo liwo ci  opcjonal-

nego zamykania. 

Najwa niejsze cechy
 W pe ni nierdzewna konstrukcja, wykona-

na w technologii monolitycznej – brak jakiego-

kolwiek ryzyka nieszczelno ci nawet w przy-

padku incydentalnego kontaktu z agresywn

chemi  domow , brak uszczelek pomi dzy ka-

na em oraz wpustem pe ni cym rol  odp y-

wu, brak elementów ruchomych.

 Najni sze kana y na rynku – ju od 79 mm

– ca kowita wysoko  (w cznie z grubo ci

p ytki pod ogowej) pozwala na zabudow

w ka dych warunkach, nawet przy najcie -

szych warstwach pod ogowych, oraz zacho-

wanie w a ciwego spadku rury odp ywowej.

 Przep ywy od 0,4 l/s przy swobodnym sp y-

wie wody z posadzki – bez progów i nad-

pi trze  (co jest adekwatne oko o 1,0 l/s dla 

warunków normy EN-PN 1253) w pe ni wy-

starcza dla potrzeb deszczownic oraz s ucha-

wek prysznicowych.

Wymiary

Wysoko  – od 79 mm

D ugo  – ShowerDrain E – 700, 800, 900, 1000, 

1200 mm, na yczenie dowolne do 2000 mm

ShowerDrain C – 485, 585, 685, 785, 985, 1085, 

1185 mm

Odp ywy – DN50, DN70 i DN100 (Easyflow)

Ceny

Ju  od 442,00 z  netto (za rozwi zanie linio-

we).

Po wi cej szczegó ów zapraszamy na stro-

n  internetow ww.aco.pl lub o kontakt z na-

szymi partnerami handlowymi.

Kana y prysznicowe ACO ShowerDrain
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