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Rekomendowane  
zastosowanie:

n Pomieszczenia piwniczne

05|  ACO SELF Mini

System odwodnienia liniowego

Nowość
7,

5 
cm

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. 

Łajski, ul. Fabryczna 5
05-119 Legionowo
Tel. 22 767 0 500
Fax: 22 767 0 513
e-mail: info@aco.pl
www.aco.pl

12|  ACO ShowerDrain C

Kanały prysznicowe 

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Bezbrodzikowe 
rozwiązanie przestrzeni 
prysznicowej

n Bezprogowe przestrzenie 
prywatne i publiczne w 
obszarze łazienki / SPA

n Łazienki ze swobodnym 
dostępem

n Łazienki dla 
niepełnosprawnych

Rekomendowane  
zastosowanie:

n podjazd do garażu
n dachy zielone
n  miejsca postojowe 

dla samochodów 
osobowych i przyczep 
campingowych

n  drogi osiedlowe/
wzmocnienia dróg

  Zalety 

• Przepływ 60 l/min,  
wysokość 65 (50 mm w warstwie instalacyjnej, 15 mm  
w warstwie płytek), długość do 6000 mm. 

• Całość ze stali AISI 304, gładkie ruszty, pasywacja stali. 

• Monolityczna (bezuszczelkowa) konstrukcja, kilka wersji kołnierzy 
uszczelniających, gotowy do montażu, ciśnieniowe testy 
szczelności.

• Pełny dostęp do kanalizacji w razie konieczności czyszczenia, 
beznarzędziowe czyszczenie, blokada przeciw zapachom.

Podstawowe elementy systemu:

n Kanały długości 585, 685, 785, 885, 985, 1085, 1185 mm,  
na życzenie dowolne wymiary do 6000 mm w jednym elemencie.

n 4 wzory przykryć (także wersja do wypełnienia materiałem 
posadzki).

Podstawowe elementy systemu:

n Kanały długości 700, 800, 900, 1000, 1200 mm, na życzenie 
dowolne wymiary do 2500 mm w jednym elemencie.

n 16 wzorów przykryć (także wersja do wypełnienia materiałem 
posadzki), w tym przykrycia szklane.

n Lightline – pakiet oświetlenia 
atomatycznego (opcjonalny) 
– bezinstalacyjny, 
bezwłącznikowy, 
bezprzewodowy.

13| ACO ShowerDrain E

Kanały prysznicowe

  Zalety 

• Najbogatsza linia wzornicza dostępna na rynku. 

• Kanały łukowe, wysokość od 79 mm, nóżki montażowe, całość 
ze stali 304, gładkie ruszty, pasywacja stali, elektro-polerowana 
powierzchnia. 

• Monolityczna (bezuszczelkowa) konstrukcja, kilka wersji kołnierzy 
uszczelniających, gotowy do montażu, ciśnieniowe testy 
szczelności.

• Pełny dostęp do kanalizacji w 
razie konieczności czyszczenia, 
beznarzędziowe czyszczenie, 
blokada przeciw zapachom.

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Bezbrodzikowe 
rozwiązanie przestrzeni 
prysznicowej

n Bezprogowe przestrzenie 
prywatne i publiczne w 
obszarze łazienki / SPA

n Łazienki ze swobodnym 
dostępem

n Łazienki dla 
niepełnosprawnych

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Odwodnienie powierzchni 
wewnątrz pomieszczeń

n Bezbrodzikowe rozwiązanie 
przestrzeni prysznicowej

n Bezprogowe przestrzenie 
prywatne i publiczne w 
obszarze łazienki / SPA

n Łazienki ze swobodnym 
dostępem

n Łazienki dla 
niepełnosprawnych

  Zalety  

• W pełni nierdzewne wykończenie przykrycia, ruszt  
w technologii płyty ze stali nierdzewnej, elektro-polerowana 
powierzchnia, ramka nierdzewna wokół rusztu. 

• Korpus i elementy nadstawcze z bardzo wysokiej jakości 
tworzywa. 

• Średnice przyłączy DN50, 
DN70, DN100 pionowe  
i poziome. 

• Wysokie wydajności, 
bezpieczne zamykanie 
(opcjonalne), podświetlenie 
(opcjonalne).

Podstawowe elementy systemu:

n Kanały długości 700, 800, 900, 1000, 1200 mm, na życzenie 
dowolne wymiary do 2500 mm w jednym elemencie.

n 10 wzorów przykryć (także wersja do wypełnienia materiałem 
posadzki), przykrycia szklane, możliwość zamykania bezkluczowego.

n Lightpoint – pakiet oświetlenia automatycznego (opcjonalny) – 
bezinstalacyjny, bezwłącznikowy, bezprzewodowy.

14| ACO Easyflow

Wpusty do odwadniania posadzek

  Zalety 

• Idealne rozwiązanie do połączenia 
rynny dachowej ze zbiornikiem 
wody deszczowej,  
z możliwością łatwego 
czyszczenia kosza osadczego. 

• Doskonale sprawdza się pod 
kranem ogrodowym. 

• Wyjmowane zasyfonowanie 
zapobiega przedostawaniu się 
przykrych zapachów  
z kanalizacji deszczowej.

  Zalety 

• Przystosowane do ruchu pieszego 
wycieraczki ACO Vario mogą 
być stosowane na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku, zapewniając 
czystość w każdym domu. 

• Podstawa wycieraczki zewnętrznej 
wykonana z polimerbetonu 
zapewnia mrozoodporność  
i trwałość przez lata.

• Wycieraczka wewnętrzna 
oparta jest na aluminiowych 
wspornikach, gwarantujących 
niską wysokość budowaną.

Podstawowe elementy systemu:

n Wpust z polimerbetonu z rusztem ze stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej oraz żeliwa, o wymiarach 25 x 25 cm, o wysokości 
budowlanej 36 cm; w komplecie kosz osadczy z tworzywa 
sztucznego. 

n Akcesoria – nadstawki do podłączenia rynny dachowej.

07|  ACO SELF

Wpust podwórzowy 

Podstawowe elementy systemu:

n Wycieraczki zewnętrzne:  
podstawa z polimerbetonu  
o wymiarach 60 x 40 cm, 75 x 50 cm, 100 x 50 cm  
z rusztem ocynkowanym, gumowym lub rypsem  
w kolorze czarnym lub szarym;  
z odpływem do kanalizacji w dnie.

n Wycieraczki wewnętrzne:  
kątownik z aluminium  
z wypełnieniem z rypsu 
szarego lub 
czarnego.

08| ACO Vario

Wycieraczki

  Zalety 

• Oszczędność – koszt doświetlenia 
pomieszczenia to tylko 30% 
kosztu wykonania betonowej 
studzienki. 

• Zdecydowanie więcej światła  
w pomieszczeniu. 

• Możliwość regulacji wysokości 
nadstawkami. 

• Stabilność, trwałość i duża 
wytrzymałość na obciążenia.

• Całkowita szczelność na styku ze 
ścianą budynku  
i wodoszczelność. 

• Możliwość podłączenia do 
kanalizacji deszczowej przez 
odpływ w dnie korpusu.

Podstawowe elementy systemu:

n Korpus doświetlacza o szerokości od 80 do 200 cm wykonany  
z tworzywa sztucznego w kolorze białym, z rusztem ocynkowanym 
oczkowym lub kratowym 
(30 x 10 lub 30 x 30).

n Akcesoria – nadstawki, 
elementy zabezpieczające 
ruszt przed kradzieżą, 
zestawy do montażu 
szczelnego, ramy 
wzmacniające.

09| ACO Markant

Doświetlacze

Warianty okien:

n Białe lub brązowe (barwione w masie).
n Szyba pojedyncza – 5 mm (Uv 5,6 W/m2 x K) lub szyba podwójna 

– 14 mm (Uv 3,3 W/m2 x K).
n Wymiary: 60 x 40 cm, 80 x 50 cm, 80 x 60 cm, 100 x 50 cm, 

100 x 60 cm. 

10| ACO KIPP

Okna do pomieszczeń gospodarczych 

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Wzdłuż podjazdu do 
garażu 

n Taras 
n Tereny wokół domu
n Miejsca ruchu pieszego

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Wjazd do garażu 
n Wewnątrz garażu 
n Taras 
n Tereny wokół domu
n Miejsca ruchu pieszego

  Zalety 

• Niewielki ciężar ułatwiający 
transport i montaż,  
co pozwala zaoszczędzić czas, 
wysiłek i koszty.

• Mocna, samonośna konstrukcja 
– doskonała proporcja 
wytrzymałości do wagi. 

• Odporność na mróz, korozję  
i promienie UV. 

• Łatwość cięcia kanału i rusztu za 
pomocą piły ręcznej 
w celu dopasowania długości 
kanału. 

  Zalety 

• Kanał zawiera wszystkie zalety 
systemu Hexaline. 

• Dodatkowo jest niewidoczny  
w kostce brukowej zachowując 
wysoką hydraulikę, trwałość  
i estetykę.

Podstawowe elementy systemu:

n Koryto z rusztem z tworzywa sztucznego (PP) w kolorze czarnym  
o długości 1 m (możliwość docięcia na dowolną długość), wysokość 
budowlana 7,8 cm, klasa A 15.

n Narożnik do podłączeń kątowych, „T” i krzyżowych  
z tworzywa sztucznego (PP).

n Akcesoria – ścianki czołowe, króciec pionowy, sitko  
z tworzywa sztucznego (PP).

03|  ACO Hexaline

System odwodnienia liniowego

Podstawowe elementy systemu:

n Koryto z rusztem z tworzywa sztucznego (PP) w kolorze czarnym  
o długości 1 m (możliwość docięcia na dowolną długość), wysokość 
budowlana 13,8 cm, wysokość krawędzi (pod kostkę brukową)  
6 cm; szerokość szczeliny – 2 cm, klasa A 15.

n Narożnik/rewizja umożliwiająca czyszczenie, podłączenie kątowe, 
„T” i krzyżowe z tworzywa sztucznego (PP)  
– zaleca się stosowanie na początku i końcu ciągu.

n Akcesoria – ścianki czołowe, króciec pionowy,  
sitko z tworzywa sztucznego (PP).

04|ACO Hexaline - szczelinowe

System odwodnienia liniowego

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Wjazd do garażu
n Wzdłuż podjazdu  

do garażu 
n Taras 
n Tereny wokół domu
n Miejsca ruchu pieszego 

i przejazd samochodów 
osobowych

  Zalety  

• Mały ciężar, łatwy montaż i pełna mrozoodporność to solidne 
rozwiązanie na lata. 

• Dodatkowo szeroka gama korytek, umożliwiających budowę 
kanałów tradycyjnie, ze spadkiem lub kaskadowo przykryta 
jednym z kilku wariantów rusztów w klasie  
A 15 - C 250.

Podstawowe elementy systemu:

n Koryto wykonane z polimerbetonu  
(spadkowe lub bezspadkowe) o długości 0,5 m i 1 m,  
o wysokości budowlanej: od  15 do 25 cm  
(lub koryto niskie – 5,7 cm).

n Skrzynka odpływowa z polimerbetonu o długości 0,5 m  
i wysokości budowlanej 37 cm lub 58 cm;  
z koszem osadczym z tworzywa sztucznego.

n Ruszt w klasach obciążenia od A 15 (ruch pieszy)  
do C 250 (ruch samochodów osobowych);  
wykonane z żeliwa, stali ocynkowanej lub 
stali nierdzewnej.

n Akcesoria – ścianki czołowe 
(pełne i z króćcem) i elementy 
kaskadowe z polimerbetonu.

01|  ACO GALA G 100

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Wjazd do posesji
n Wjazd do garażu (nawet 

przy dużym spadku 
po uwzględnieniu 
odpowiedniej zabudowy)

n Taras 
n Tereny wokół domu
n Miejsca ruchu pieszego

System odwodnienia liniowego

  Zalety 

• Optymalne rozwiązanie dla budownictwa indywidualnego, 
V-kształtny przekrój kanału zapewni wysokie parametry 
hydrauliczne i bezpieczne odprowadzenie wody z terenów 
przydomowych. 

• Możliwość odpływu przez skrzynkę, odpływ w dnie kanału lub 
ściankę z króćcem. 

Podstawowe elementy systemu:

n Koryto wykonane z polimerbetonu  w komplecie z rusztem 
ocynkowanym, z żeliwa lub stali nierdzewnej  
(klasa A 15 z możliwością przejazdu samochodów osobowych);  
o długości 0,5 m i 1 m, o wysokości budowlanej 10 cm.

n Skrzynka odpływowa z polimerbetonu o długości 0,5 m, 
o wysokości budowlanej 31 cm z rusztem, z koszem osadczym  
z tworzywa sztucznego.

n Akcesoria – ścianki czołowe (pełne i z króćcem)  
z polimerbetonu.

02|  ACO SELF Euroline

System odwodnienia liniowego

  Zalety  

• Niska wysokość budowlana (7,5 cm) pozwala na łatwy montaż  
w tarasie lub wokół domu. 

• Prosty w doborze system złożony z 4 elementów ułatwia 
budowę długich ciągów kanałów, przy zachowaniu pełnej 
mrozoodporności i wysokiej jakości.

Podstawowe elementy systemu:

n Koryto wykonane z polimerbetonu  w komplecie z rusztem 
ocynkowanym, (klasa A 15); o długości 0,5 m i 1 m,  
o wysokości budowlanej 7,5 cm.

n Skrzynka odpływowa z polimerbetonu o długości 0,5 m,  
o wysokości budowlanej 25 cm z rusztem,  
z koszem osadczym  
z tworzywa sztucznego.

n Akcesoria – ścianki czołowe pełne  
z polimerbetonu.

  Zalety 

• Solidny wpust z polimerbetonu do 
punktowego odprowadzenia wody 
z miejsc, w których poruszają się 
samochody osobowe (klasa B 125). 

• Alternatywne rozwiązanie dla 
systemów liniowych do odwodnienia 
podjazdu. Wymagane kopertowe 
ukształtowanie zlewni.

• Sprawdzony zatrzask (Pointlock) 
pozwala na łatwy dostęp do kosza 
osadczego. 

• Odpływ ∅ 110 posiada uszczelkę, 
pozwalającą na szczelne 
podłączenie do kanalizacji. 
Dodatkowo w zestawie syfon.

Podstawowe elementy systemu:

n Wpust z polimerbetonu z ramą z krawędzią żeliwną i rusztem 
żeliwnym lub ze stali ocynkowanej, o wymiarach 30 x 30 cm,  
o wysokości budowlanej 44 cm.

n Akcesoria – nadstawki i elementy wyrównawcze z polimerbetonu.

06|  ACO GALA

Wpust podwórzowy 

• Wysoka estetyka rusztów zatrzaskowych i trwałość.

• Dedykowane do ruchu pieszego i przejazdu samochodów 
osobowych.

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Wzdłuż podjazdu do 
garażu 

n Taras 
n Tereny wokół domu
n Miejsca ruchu pieszego

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Obszary przydomowe
n Miejsca manewrowania 

samochodów osobowych
n Studzienka pod kran 

ogrodowy

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Obszary przydomowe
n Taras
n Studzienka pod kran 

ogrodowy
n Jako podłączenie rynny 

spustowej z dachu

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Wejście do budynku
n Wyjście na taras

Bezpieczny dom

Systemy odwodnień 
dla domu i ogrodu

  Zalety  

• Okna z profili PVC z okuciami uchylno-dźwigniowymi z trzema 
ustawieniami pochyłu, sztywny trójkomorowy profil, skrzydło 
uchylne wyjmowane od wewnątrz, odporne na czynniki 

atmosferyczne  
z odwodnieniem ramy. 

• Łatwe w montażu, 
   trwałe w eksploatacji. 

• Przystosowane  
   do zabudowy wraz  
   z doświetlaczemi  
   ACO Markant.

Rekomendowane  
zastosowanie:

n Pomieszczenia 
piwniczne

n Pomieszczenia sanitarne 
i gospodarcze

n Budynki inwentarskie
n Garaże 

11|  ACO Self®

Krata trawnikowa

  Zalety 

• zapewnia wysoki udział trawy (90%) oraz prawidłowe jej 
ukorzenienie, dzięki optymalnej wielkości komórek kratki

• ładny i estetyczny wygląd
• woda deszczowa przesiąka do gruntu zamiast do kanalizacji 

deszczowej 
• oszczędność - nie ma konieczności płacenia podatku od wód 

deszczowych
• optymalna waga - tylko 4,5 kg/m²
• ekologiczna, bardziej estetyczna i lżejsza od tradycyjnej kraty 

betonowej
• możliwość ułożenia na powierzchniach przejezdnych dla 

samochodów osobowych przy nachyleniu nie większym niż 5%

Podstawowe elementy systemu:

n Krata trawnikowa, 4,42 szt./m2 
n Znaczniki - kolor biały
n Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej 


