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

n Jest niewidoczny w kostce brukowej zachowując 
wysoką hydraulikę, trwałość i estetykę.

n Odporny na mróz, korozję i promienie UV.
n Materiały przyjazne dla środowiska. 
n Łatwość cięcia kanału i rusztu za pomocą 

ręcznej piły.

Zalety systemu

n przed wejściem do budynku
n wzdłuż podjazdu do garażu 
n taras 
n tereny wokół domu
n miejsca ruchu pieszego

ACO Hexaline - kanały szczelinowe

Szer. szczeliny 1 cm6 
cm

Elementy systemu - legenda

1  Kanał 1 m

2  Ruszt szczelinowy

3  Element rewizyjny / narożny

4  Ścianka czołowa
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Szerokość w świetle [mm]: 100

Zabudowa w kostce

Główne elementy systemu

   Kanały

Klasa obciążeń: Ruch pieszy
Materiał: Tworzywo sztuczne – polipropylen (PP)
Rodzaj kanału: Bezspadkowe

   Ruszty

Klasa obciążeń: Ruch pieszy 
Materiał: Polipropylen (PP)
Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bezśrubowo)

  

Niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne dotyczące montażu produktu przy 
jednoczesnej konieczności przestrzegania wszelkich przepisów prawa i zasad sztuki 
budowlanej, jak również ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej 
obejmującej całość inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawi-
dłowości w działaniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestników procesu 
budowlanego oraz innych podmiotów mogących prowadzić lub prowadzących do 
uszkodzenia produktu. 



ACO Hexaline kanał 1m

Typ
Szer. w 
świetle

Dług.
bud.

Szer.  
bud.

Wys.
bud. Masa szt./

paleta
Numer 

kat.
cm cm cm cm kg/szt.

Korytko 
z rusztem szczelinowym z tworzywa sztucznego (PP), szer. szczeliny - 1 cm

Kanał 1,0 m 10,0 100,0 12,5 14,8 1,5 60 319555

Akcesoria

Element  

rewizyjny / narożny
10,0 12,5 12,5 14,8 0,25 10 319560

Zestaw akcesoriów (2 ścianki, sitko, króciec odpływowy) 0,16 60 319287
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System odwodnienia liniowego ACO Hexaline szczelinowe
z PP w kolorze czarnym
Szerokość w świetle 10,0 cm
Maksymalna klasa obciążenia: ruch pieszy

Stosować wyłącznie do odwadniania terenów wokół domów jednorodzinnych.

Przykładowe realizacje




