
A megálmodott luxus a fürdôszobában

A világ elsôszámú vízelvezetô márkája 
- az ACO - kifi nomult fürdôszobai kialakí-
tásokat kínál. Az ACO Zuhanyfolyóka 
termékcsalád megtestesíti sok építész 
és építkezô vágyát, egy olyan exkluzív 
és homogén, akadálymentes fürdôszobai 
felületnek a kialakításával, amelynek a 
legfontosabb jellemzôje, hogy nincsenek 
szintkülönbségek és a burkolatok is 
egységesek maradnak a teljes felületen. 
Termékeink egyaránt illeszkednek a 
tradicionális keleti fürdôkultúra pompá-
jába és a modern luxus gyógyfürdôk 
világába is. 

Az ACO garantálja a minőséget és a 
funkcionalitást

Az elsôosztályú minôségi alkatrészek nemcsak 
a formatervezés igényeit elégítik ki, hanem a 
termékek kialakításánál, elkészítésénél, valamint 
a kezelhetôségnél is nagyon fontos szerepet 
játszanak. Az alacsony és egyedi beépítési 
magasságokkal és a megbízható szigeteléssel, 
az ACO Zuhanyfolyókák megoldást kínálnak 
minden felmerülô igényre. 

Az egyediség a részletekben rejlik

Hosszú élettartamának köszönhetôen a legjobb 
megoldást az ACO Zuhanyfolyóka nyújtja. Az 
ACO Zuhanyfolyóka egyenlô a letisztult, fi nom 
luxussal, melynek minden részlete a maximális 
megbízhatóságot szolgálja. A tökéletesen 
simára fényesített, illetve elektropolírozott 
felszín garantálja a biztonságos vízelvezetést 
és higiénikus fürdôszobát. A szigetelések, a 
pontos illesztések és az anyagok vastagsága a 
biztosíték a zajmentes vízelvezetésre. Az ACO 
Zuhanyfolyóka megfelel a legújabb tûzvédelmi 
elôírásoknak a többszintes épületek esetében 
is.

A fényesített és elektropolírozott rozsdametes 
rácsoknak és felületeknek köszönhetôen 
szembesülhetünk nap mint nap az ACO 
Zuhanyfolyóka exkluzívitásával és elsôosztályú 
minôségével. A jelenlegi termékcsalád 
különleges megjelenésével mindenki 
ízlésének eleget tudunk tenni, valamint egyedi 
kialakításokra is számtalan lehetôséget 
kínál, akár céglogó vagy monogram felületbe 
történô lézergravírozásával is. Amint láthatja: 
Az ACO Zuhanyfolyóka biztosítja, hogy 
lenyûgözze megrendelôit a formatervezés 
és a technológia párosításával.

A valódi szépség: díjnyertes formatevezés
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ACO COMFORT
        
 
       …a megfizethetô kényelem!

Az ACO Comfort termékcsalád a 
továbbfejlesztett változata a korábban már 
bevált esztétikus, funkcionális és ezzel együtt 
mégis költségkímélô vízelvezetô rendszernek, 
az ACO Classic Zuhanyfolyókának. 
A folyókatest és a rács továbbra is rozsdamentes 
acélból (AISI 304) készül, újdonságként jelenik 
meg a tökéletesen simára fényesített felszín a 
Comfort esetében is, mely hasonló módszerrel 
készül, mint az elektropolírozás, megy eddig 
csak az Exclusive termékeknél volt felfedezhetô. 
A rács kialakításának és a felszínének 
fejlesztése mellett, a bûzzár átalalkítása 
is növeli a zuhanyfolyóka teljesítményét. 
Ez a zuhanyfolyóka család kifejezetten 
alkalmas nagy vízmennyiségek gyors 
elvezetésére (0,95 l/s).
A különbözô kialakítású folyókatestekhez 5 féle 
design rács tartozik: hullám, perforált, szita, 
tenger és burkolható rácsok.

Termékelônyök:
• A burkolatot elég egy irányba lejtetni
• Könnyû beépítés, könnyû tisztántartás 

(kivehetô, kétrészes mûanyag bûzzár)
• Sorzuhanyzós beépítés esetén is higiénikus 

kialakítás (lábvíz nem keveredik)
• Új építésnél és felújításnál is ideális 

megoldás (normál, alacsony beépítési 
magasság)

• Beépíthetô zuhanyajtó alatt, elôtt vagy 
közvetlenül a fal mellett is

• Egyedi méretek kialakítása lehetséges
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ACO COMFORT         

Termékjellemzők/újdonságok:
• Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
• Tökéletesen simára fényesített felszín
• Oldalán süllyesztett rácsfelület a hatékonyabb vízelvezetés érdekében
• 70 mm széles
• Standard méretek: 585 mm, 685 mm, 785 mm, 885 mm, 985 mm, 

1085 mm és 1185 mm
• Kétféle beépítési magasság (normál: 92 mm, alacsony: 65 mm)
• Mûanyag, kivehetô, kétrészes bûzzár (normál: 50mm, alacsony: 30 mm)
   (Speciális eset: amikor nincsen bûzzár, ebben az esetben a beépítési 

magasság 18 mm)

• 'V' alakú fenékkialakítás a jó öntisztulás érdekében
• Burkolat alatti szigeteléshez, szigetelôgalléros változat

• 5 féle design rács (a szita és a perforált 3 részes rácskialakítással is 
kapható) 

• Eltérô kialakítás az egyedi gyártás megrendelésével lehetséges
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  hullám 408556 408557 408558 408559 408560 408561 408562

         

  szita 408563 408564 408565 408566 408567 408568 408569

         

  szita (3 részes) 408570 408571 408572 408573 408574 408575 408576

         

  tenger 408577 408578 408579 408580 408581 408582 408583

         

  perforált 408584 408585 408586 408587 408588 408589 408590

         

  perforált (3 részes) 408591 408592 408593 408594 408595 408596 408597

         

  burkolható 408598 408599 408600 408601 408602 408603 408604

Rács

L1

L2

H = 92 mm normál beépítési magasság (50 mm-es bûzzár)
H = 65 mm alacsony beépítési magasság (30 mm-es bûzzár)

H

                            ACO COMFORT zuhanyfolyóka hossza      

  585 mm 685 mm 785 mm 885 mm 985 mm 1085 mm 1185 mm   

Folyókatest            

szigetelô galléros normál (92 mm) 408714 408715 408716 408717 408718 408719 408720

 alacsony (65 mm) 408721 408722 408723 408724 408725 408726 408727

szigetelô gallér nélkül normál (92 mm) 408735 408736 408737 408738 408739 408740 408741

 alacsony (65 mm) 408742 408743 408744 408745 408746 408747 408748



ACO EXCLUSIVE
      
         
       …és a fantázia szárnyalhat!

Álmainak az ACO nem szab határt! Engedje, hogy 
az ACO Zuhanyfolyóka különbözô megoldásai 
inspirálják kreativitását a termékcsalád 4 
különbözô kialakításával:

klasszikus vonalmenti kialakítás• 

extravagáns íves kialakítás• 

kifi nomult sarokidom kialakítás• 

letisztult padlóösszefolyós kialakítás• 

Emellett a tervezés és a kialakítás koncepciója 
lehetôvé teszi a különbözô kialakításoknak 
a kombinációját és azoknak a további egyéni 
variálását is a nagyobb fürdôhelyiségekben, vagy 
az ahhoz hasonló helyeken. Természetesen a 
rácsok, biztonsági üveg és ásvány járófelületek 
a késôbbiek folyamán is kicserélhetôek másik 
designra. Az ACO minôségi márka biztosítja 
ennek a termékcsaládnak az állandóságát, 
kompatibilitását és elérhetôségét.

Termékelônyök:
• A burkolatot elég egy irányba lejtetni a 

klasszikus vonalmenti esetében (a többi 
kialakításnál speciális beépítés igényelt)

• Könnyû beépítés, könnyû tisztántartás 
(kivehetô, kétrészes rozsdamentes acél 
bûzzár)

• Új építésnél és felújításnál is ideális 
megoldás (normál, alacsony állítható 
beépítési magasság)

• Homokfúvással érdesített szigetelôgallér
• Egyedi méretek kialakítása lehetséges
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ACO EXCLUSIVE

Termékjellemzôk:
• Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
• Elektropolírozott felszín
• 84 mm széles
• Standard méretek: 700 mm, 800 mm, 900 

mm, 1000 mm, 1200 mm
• Kétféle, állítható beépítési magasság 

(normál 105-160 mm, alacsony: 79-134 mm)
• Rozsdamentes acél, kétrészes, kivehetô 

bûzzár (normál: 50 mm, alacsony: 25 mm)
• Csak szigetelô galléros változatban kapható

• 9 féle design rács, 13 biztonsági üveg 
 és 4 ásvány járófelület
• Eltérô kialakítás az egyedi gyártás 

megrendelésével lehetséges
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Hossz
L1 (mm)

Magasság 105 mm
Cikkszám

Magasság 79 mm
Cikkszám

Bûzzár magasság
50 mm

Bûzzár magasság
25 mm

700 0153.73.36 0153.76.44

800 0153.73.38 0153.76.45

900 0153.73.39 0153.76.46

1000 0153.73.40 0153.76.47

1200 0153.73.41 0153.76.48

Design Hossz (mm) Cikkszám

Hullám

700 0153.73.42
800 0153.73.43
900 0153.73.44

1000 0153.73.45
1200 0153.73.46

Szita

700 0153.73.59
800 0153.73.60
900 0153.73.61

1000 0153.73.62
1200 0153.73.63

Zászló

700 0153.73.69
800 0153.73.70
900 0153.73.71

1000 0153.73.72
1200 0153.73.73

Fürt

700 9010.55.88
800 9010.55.89
900 9010.55.90

1000 9010.55.91
1200 9010.55.92

Lánc

700 9010.55.93
800 9010.55.94
900 9010.55.95

1000 9010.55.96
1200 9010.55.97

Hawaii

700 9010.55.98
800 9010.55.99
900 9010.56.00

1000 9010.56.01
1200 9010.56.02

Mix

700 9010.56.03
800 9010.56.04
900 9010.56.05

1000 9010.56.06
1200 9010.56.07

Pixel

700 9010.56.08
800 9010.56.09
900 9010.56.10

1000 9010.56.11
1200 9010.56.12

Burkolható (10 mm)

700 0153.81.87
800 0153.81.88
900 0153.81.89

1000 0153.81.90
1200 0153.81.91 7

Rendelési adat - Rozsdamentes acél rácsok

Hossz (mm) Cikkszám Design

700 9010.57.12

Biztonsági üveg, fekete alapon virágminta

800 9010.57.13
900 9010.57.14

1000 9010.57.15
1200 9010.57.16

700 9010.57.17

Biztonsági üveg, fehér alapon virágminta

800 9010.57.18
900 9010.57.19

1000 9010.57.20
1200 9010.57.21

700 9010.57.22

Biztonsági üveg, króm alapon virágminta

800 9010.57.23
900 9010.57.24

1000 9010.57.25
1200 9010.57.26

700 9010.57.27

Biztonsági üveg, Wengé design

800 9010.57.28
900 9010.57.29

1000 9010.57.30
1200 9010.57.31

700 9010.57.37

Ásvány járófelület, fehér

800 9010.57.38
900 9010.57.39

1000 9010.57.40
1200 9010.57.41

700 9010.57.42

 Ásvány járófelület, bézs

800 9010.57.43
900 9010.57.44

1000 9010.57.45
1200 9010.57.46

700 9010.57.47

Ásvány járófelület, szürke

800 9010.57.48
900 9010.57.49

1000 9010.57.50
1200 9010.57.51

700 9010.57.52

Ásvány járófelület, fekete

800 9010.57.53
900 9010.57.54

1000 9010.57.55
1200 9010.57.56

Hossz (mm) Cikkszám Design

700 9010.56.67

Biztonsági üveg, fekete

800 9010.56.68
900 9010.56.69

1000 9010.56.70
1200 9010.56.71

700 9010.56.72

Biztonsági üveg, fehér

800 9010.56.73
900 9010.56.74

1000 9010.56.75
1200 9010.56.76

700 9010.56.77

Biztonsági üveg, szürke

800 9010.56.78
900 9010.56.79

1000 9010.56.80
1200 9010.56.81

700 9010.56.82

Biztonsági üveg, barna

800 9010.56.83
900 9010.56.84

1000 9010.56.85
1200 9010.56.86

700 9010.56.87

Biztonsági üveg, króm

800 9010.56.88
900 9010.56.89

1000 9010.56.90
1200 9010.56.91

700 9010.56.92

Biztonsági üveg, fekete alapon fehér

800 9010.56.93
900 9010.56.94

1000 9010.56.95
1200 9010.56.96

700 9010.56.97

Biztonsági üveg, fehér alapon fekete

800 9010.56.98
900 9010.56.99

1000 9010.57.00
1200 9010.57.01

700 9010.57.02

Biztonsági üveg, szürke alapon fehér

800 9010.57.03
900 9010.57.04

1000 9010.57.05
1200 9010.57.06

700 9010.57.07

Biztonsági üveg, fehér alapon szürke

800 9010.57.08
900 9010.57.09

1000 9010.57.10
1200 9010.57.11

Rendelési adat - Biztonsági üveg és ásvány járófelületek



ACO EXCLUSIVE Íves kialakítás

Termékjellemzôk:
• Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
• Elektropolírozott felszín
• 84 mm széles
• Standard méret: 550 mm külsô ívsugár, 

1100 mm egyenes szárhossz
• Beépítési magasság: 105-160 mm
• Két végén szigetelôgallérral ellátott
• 6 féle design rács (szita, zászló, fürt, hawaii, 

pixel, burkolható)
• tartozik hozzá 3 db D50-es vízelvezetô csonk és 3 

db kivehetô, kétrészes bûzzár

Amennyiben az Íves kialakítás keltette 
fel érdeklôdését kérjük, hogy keressen 
minket elérhetôségeinken és kérje egyedi 
árajánlatunkat!

Sarokidom kialakítás

Termékjellemzôk:
• Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
• Elektropolírozott felszín
• 84 mm széles
• Standard szárhossz: 400 mm
• Beépítési magasság: 105-160 mm
• 1,5°-os fenékesés
• Oldalsó lejtés az összefolyó felé
• 9 féle design rács (hullám, szita, zászló, fürt, 

lánc, hawaii, mix, pixel, burkolható)

Amennyiben a Sarokidom kialakítás keltette 
fel érdeklôdését kérjük, hogy keressen min-
ket elérhetôségeinken és kérje egyedi ára-
jánlatunkat!

8



Padlóösszefolyó (PÖF) részegységek, rács nélkül - Design rácsokkal való kombináláshoz   
    
 megnevezés beépítési magasság  cikkszám 
   szögletes  kerek
    
 PÖF felsôrész, Cr-Ni rácskerettel 150x150 mm rácsokhoz 8 - 135 mm 5141.43.00  5141.46.00
    
 PÖF felsôrész, Cr-Ni rácskerettel 150x150 mm rácsokhoz 8 - 135 mm 5141.48.00  5141.42.00
 szigetelô mandzsettával   
    
 PÖF felsôrész, Cr-Ni rácskerettel, burkolható fedlappal 8 - 135 mm 5141.24.00  x
    
 PÖF felsôrész, Cr-Ni rácskerettel, burkolható fedlappal 8 - 135 mm 5141.31.00  x
 szigetelô mandzsettával   
    
 PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 102 mm  2500.05.00 
 50 mm bûzzárral   
    
 PÖF alsórész, függôleges DN 50 kivezetéssel 115 mm  2500.55.00 
 50 mm bûzzárral   
    
 PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 82 mm  2505.05.00 
 30 mm bûzzárral   
    
 PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 102 mm  2500.00.00 
 50 mm bûzzárral, DN 50 mm becsatlakozással   
    
 PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 82 mm  2505.00.00 
 30 mm bûzzárral, DN 50 becsatlakozással   
    

 Szorítókarima, minden müa. PÖF alsórészhez választható   2040.00.02 
    

 magasítóelem, minden müa. PÖF alsórészhez választható   2040.00.00 
    

Padlóösszefolyós kialakítás

Az ACO fürdôszobai összefolyók azokban a 
helyiségekben használatosak, ahol kombinálni 
kell a hatékony funkciókat a stílusos külsôvel. 
Kerek- és szögletes alakú designnal kaphatóak 
a rácsok. Elsôosztályú, elektropolírozott 
rozsdamentes acélból készülnek. A rögzíthetô 
megoldást olyan helyiségekben alkalmazzuk, 
ahol azt elôírás követeli meg, pl.: kórházak, 
uszodák, wellness központok.

Egyedi sorozatok
A meglévô design motívumokon kívül, bármelyik 
rácsmotívum egyedivé tehetô erôs, masszív 
rozsdamentes acélt használva. Kérésre 
gravírozhatók is a rácsok, kihangsúlyozva 
a padlóösszefolyók design rácsának az 
exkluzívitását. A rács felületére a gravírozás 
lézerrel történik.
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ACO EXCLUSIVE

Padlóösszefolyós kialakítás

Termékjellemzôk:  
• Maratott rozsdamentes acél rács (AISI 304)
• Elektropolírozott felszín 
• Kerek formájú levehetô rács
• Felsô rész átalakításához Ø 136 mm-es 

keretmérettel 
• K3 terhelésre (gyalogos terhelésre)
• Mezítlábas területre alkalmas
• Súly: 0,6 kg

Termékjellemzôk:  
• Maratott rozsdamentes acél rács (AISI 304)
• Elektropolírozott felszín 
• Szögletes formájú levehetô rács
• Felsô rész átalakításához 149x149 mm-es 

keretmérettel 
• K3 terhelésre (gyalogos terhelésre)
• Mezítlábas területre alkalmas
• Súly: 0,6 kg

Rendelési adat - Kerek design rácsok

Cikkszám Design

5141.25.21

Fürt

5141.25.26

Erdô

5141.25.29

Hawaii

5141.25.23

Linea

5141.25.30

Mix

5141.25.24

Pálma

5141.25.22

Szita

5141.25.28

Hullám

Rendelési adat - Szögletes design rácsok

Cikkszám
rögzíthetô

Cikkszám
levehetô

Design

5141.20.21 5141.21.21

Fürt

5141.20.26 5141.21.26

Erdô

5141.20.29 5141.21.29

Hawaii

5141.08.23 5141.21.23

Linea

5141.20.30 5141.21.30

Mix

5141.20.24 5141.21.24

Pálma

5141.08.22 5141.21.22

Szita

5141.08.28 5141.21.28

Hullám

5141.20.27 5141.21.27

Pixel
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LIGHTLINE világítószett – Világítás az ACO Exclusive Zuhanyfolyókákhoz

Zuhanyzási élmény fokozása
A világítószett kombinálható a vonalmenti, az 
íves és a sarokidom kialakítású ACO Zuhanyfo-
lyókákkal. 4 színbôl lehet választani: kék, piros, 
zöld és szivárvány színekbôl. A világítószett 
mûködése rendkívül egyszerû: ahogy elegendô 
mennyiségû víz áramlik a zuhanyfolyókába, az 
áramkör érintkezik a LED egységek érintôfelüle-
tével és a LED-ek világítani kezdenek. Néhány 
perc elteltével, a világítás magától kikapcsol, 
hogyha nem folyik több víz a folyókába.Ha na-
ponta 15 perc zuhanyozással számolunk, akkor 
az elemeknek kb. 3 hónapig kell kibírniuk újratöl-
tés nélkül.

Termékjellemzôk:
• Kombinálható a rozsdamentes acél design 

ráccsal fedett Exclusive zuhanyfolyókák 
esetében, de nem passzol a biztonsági üveg 
és ásvány járófelületekhez

• Beépített váltóvezérléssel, érintkezésmentes 
be- és kikapcsoló funkció

• 2 db utántölthetô LED egységbôl és 1 db 
utántölthetô LED egységbôl és 1 db 220 
V-os töltôbôl áll

• A LED egység vízalatti üzemmódra alkalmas
• 4 féle szín: kék, zöld, piros, szivárvány

Kétfajta kialakítás áll rendelkezésre:
• Világítószett felsôrészhez 
• Önálló egység 

Termékjellemzôk:
• Újratölthetô LED világítóegység beépítve az 

ACO felsôrészbe (mely vízalatti üzemmódra 
alkalmas)

• Beépített váltóvezérlés, érintkezésmentes 
be- és kikapcsoló funkcióhoz

LIGHTPOINT világítószett – Világítás az ACO Padlóösszefolyókhoz

Rendelési adat - Világító szett (2 LED egység és töltő)

Design Kék Piros Zöld Szivárvány

Cikkszám 9010.89.01 9010.89.02 9010.89.03 9010.89.08

Rendelési adat - LED elemes modul (1 LED modul)

Design Kék Piros Zöld Szivárvány

Cikkszám 9010.89.05 9010.89.06 9010.89.07 9010.89.09

Rendelési adat – Lightpoint

Termékjellemzôk Design Cikkszám

Lightpoint – Világító szett felsôrészhez
Újratölthetô LED világítóegység, beépítve az 

ACO felsôrészbe, beépített váltóvezérlés, érint-

kezésmentes be-és kikapcsoló funkcióhoz.

A LED világítóegység vízalatti üzemmódra alkal-

mas.

Piros 9010.89.10

Kék 9010.89.11

Zöld 9010.89.12

Törtfehér 9010.89.13

Lightpoint – Önálló egység
Újratölthetô LED világítóegység, beépítve az 

ACO felsôrészbe, beépített váltóvezérlés, érint-

kezésmentes be-és kikapcsoló funkcióhoz.

A LED világítóegység vízalatti üzemmódra alkal-

mas.

Piros 9010.89.15

Kék 9010.89.16

Zöld 9010.89.17

Törtfehér 9010.89.18

A világító szett tartalmaz:

1 világítóegységet

1 újratölthetô 220 V csatlakozást



Walk-In kialakítás
        
   ...kényelem és luxus
   a design világában

Az ACO Walk-In kialakítás abszolút újdonságnak 
számít az ACO szaniter termékcsaládon belül. 
Amennyiben szeretné, hogy a zuhanyozás 
élménye a zuhanyzást követôen is élvezhetô 
legyen, alkalmazza a design kilépôrácsunkat, 
melynek a funkciója, hogy megakadályozza 
a fürdôszoba csúszóssá és elázottá válását. 
Nincsen szükség semmilyen anyag kilépôre, 
lábtörlôre, mely nem szívja fel tökéletesen a 
vizet, valamint közvetve áztatja a fürdôszobát 
és balesetveszélyes is. 

Termékjellemzôk:
• Maratott rozsdamentes acél test (AISI 304)
• Teakfa felsôrész (rács)
• Kivezetéses (ACO Padlóösszefolyó 

alsórésszel kombinálva), illetve kivezetés 
nélküli megoldás

• Eltérô kialakítás egyedi gyártás 
megrendelésével lehetséges

12

A Walk-In kialakítás két részbôl áll, mely 
elemek a már ACO által megszokott 
módon ugyanúgy funkcionalitásukban, 
mint megjelenésükben az élen járnak. A 
rozsdamentes alsórész (tálca) a burkolatba 

süllyeszthetô, mely kapható kivezetéses, 
illetve kivezetés nélküli változatban is. A 
felsôrész pedig egy olyan teakfa felsôrész 
(rács), mely tökéletesen illeszkedik az elôbb 
említett rozsdamentes tálcába.

ACO EXCLUSIVE
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ACO EXCLUSIVE

Walk-In kialakítás
        
   

13

          

   700 x 500 800 x 500 900 x 500 1000 x 500 1200 x 500
   mm mm mm mm mm  

 Rozsdamentes tálca vízkivezetés WT 700 WT 800 WT 900 WT 1000 WT 1200
  nélkül    
      
 TEAKFA rács  WR 700 WR 800 WR 900 WR 1000 WR 1200
      

 Rozsdamentes tálca  vízkivezetéssel WTK 700 WTK 800 WTK 900 WTK 1000 WTK 1200
      
 PÖF DN 50 50 mm bûzzárral   2500.05.00   
 vízszintes kivezetéssel   30 mm bûzzárral   2505.05.00   



ACO SELF

Indoor burkolatba süllyeszthető lábtörlő

A Walk-In kialakításhoz hasonló megoldást kínál 
az ACO Indoor belsô lábtörlôk termékcsalád 
a lakás fürdôszobán kívüli területeire. Ideális 
megoldás a bejárat elôtti lábtörlôvel elôtisztított 
lábbelik tisztítására, szárítására, segít az 

elôszoba tisztaságának megôrzésében. A 
terméket a burkolatba kell süllyeszteni, csakúgy 
mint a többi termékünket, azaz az elôszoba 
burkolatának készítésekor az alumínium profi l 
kerül elôször beépítésre, a mûrost betét ezután 

kerül behelyezésre, ugyanis az kiemelhetô, 
tisztítható, szükség esetén cserélhetô is.

Termékelőnyök: 
• Egyszerû beépítés
• Esztétikus megjelenés
• Beltéri burkolatokhoz ideális megoldás 

(beépítési magassága: 10 mm)
• Kétféle színben (antracit és szürke) kapható 

a kivehetô rács 

Megnevezés Méret Cikkszám

Belsô lábtörlô alumínium szögprofil kerettel, 
mûrost betéttel, antracit színû

600 x 400 mm 37250

Belsô lábtörlô alumínium szögprofil kerettel, 
mûrost betéttel, szürke színû

600 x 400 mm 37251

Belsô lábtörlô alumínium szögprofil kerettel, 
mûrost betéttel, antracit színû

750 x 500 mm 37255

Belsô lábtörlô alumínium szögprofil kerettel, 
mûrost betéttel, szürke színû

750 x 500 mm 37256



A katalógusban szereplô ACO rozsdamentes termékek beépítési és karbantartási útmutatója

Hol lehet az ACO zuhanyfolyókát, 
padlóösszefolyót alkalmazni?

Összefolyó rendszerünk elemei nem csak 
újépítésû, hanem felújított fürdôszobákban is 
beépíthetôek. A különbözô standard méretekbôl 
szinte minden esetben kiválasztható a szüksé-
ges elem. Szûk, esetleg takarásban lévô rá csok 
esetén, az osztott rácsos kialakítású zuhany-
folyóka a legjobb megoldás. 
(Ez jelenleg csak a COMFORT családban talál-
ható.)

Fontos tudnivalók!

1. A lefolyórendszer kapacitását nem csak a 
zuhanyfolyóka, vagy padlóösszefolyó, hanem 
a csatlakoztatott ejtôcsô kapacitása is megha-
tározza. 

Ezért javasoljuk:

·  A függôleges lefolyócsôhöz vezetô ejtôcsô         
 hossza, legyen a lehetô legrövidebb.
·   Az ejtôcsôben minél kevesebb iránytörés  
 legyen.
·   Az ejtôcsô megfelelô lejtését biztosítani kell.
·   Az ejtôcsô minimum, NA 50-es legyen.

2. A zuhanyfolyókák maximális vízelnyelô kapaci-
tása, 0,65 l/s–0,95 l/s, a pontszerû összefolyóké 
1,2 l/s (EN 1253 szerint).

3. Amennyiben a zuhanyfolyókát két fal közé 
beszorítva kívánja elhelyezni, számítani kell a 
zuhanyfolyóka teljes hosszára, kiegészítve a 
szigetelôgallér méretével is.

4. Ha padlófûtést szereltet be, ügyeljen arra, 
hogy a fûtéscsövek távolsága legalább 30 cm-re 
legyen a szifontól, így kevésbé gyakran fordulhat 
elô a szifon bûzzárának kiszáradása.

Beépítéshez szükséges eszközök, anyagok:

·  Öntapadós szalag
·  Vízszintmérô
·  Csiszolópapír
·   Zsírtalanító, tisztító anyag
·   Szilikon paszta (lehetôleg ph semleges,  
 tehát nem gomba, vagy penészölô)

Beépítési és karbantartási útmutató

·  A zuhanyfolyóka elhelyezése elôtt távolítsuk  
 el a rácsozatot, nehogy megsérüljön. 
·  Ügyeljünk arra, hogy semmilyen hulladék  
 anyag (malter, stb.) ne jusson bele a zuhany- 
 folyókába összeszerelés és beépítés közben.  
Azt ajánljuk, hogy e munkafolyamatok közben  
a zuhanyfolyóka legyen lefedve.
·  Javasoljuk a zuhanyfolyóka oldalát és alját, a  
 COMFORT család szigetelôgalléros változatai  
 esetén a szigetelôgallér felületét is, dörzspa- 
 pírral megérdesíteni, majd zsírtalanítószerrel  
 lekezelni, hogy jobban tapadjon a padlószer- 
 kezetben használt anyagokhoz.
·  Ha az elôírások megkövetelik, a vízlevezetô  
 anyagára földelôvezetéket csatlakoztatva,  
 földeljük a folyókát.
·  Befalazó karok segítségével (EXCLUSIVE) 

vízszintbe állítjuk a folyókát (a befalazó karo-
kat csavarral rögzíthetjük a beton alaphoz), 
vagy a folyókatestet fektessük egyenesen 
a nedves habarcsba (COMFORT), és addig 
mozgassuk, amíg a vízszintes állapotot és a 
kívánt szintmagasságot elérjük.

·  Ügyeljünk arra, hogy a folyóka alatti és mel- 
 letti tér, teljesen kitöltôdjön a habarccsal.
·  A beállításnál mindig számítsunk a burkolólap  
 vastagságára, a burkolat felsô síkja mindig  
 legyen magasabban, mint a zuhanyfolyóka  
 rács felsô síkja.  
·  Burkolás közben folyamatosan ellenôrizzük,  
 hogy a zuhanyozó lapburkolatának felülete  
 egyenletesen lejt-e, a zuhanyfolyóka irányába.  

 A burkolat felsô szintje 1-2 milliméterrel a  
 zuhanyfolyóka rács felsô szintje felett legyen,  
 hogy késôbb a víz ne gyûljön össze a folyó- 
 ka mentén.

·  Burkolás után – a gyártó elôírásával   
 összhangban – ph semleges (tehát nem  
 gomba, vagy penészölô) szilikon pasztával  
 húzzuk ki a burkolólapok és a folyóka közöt- 
 ti kis rést. A tetszetôs kivitel érdekében  
 ügyeljünk arra, hogy a szilikonpasztával húzott  
 csík egyenletes szélességû legyen. Színe  
 lehetôleg a burkolat fugaanyagával egyezô  
 legyen. Ezután habszivaccsal óvatosan távolít- 
 sunk el minden cement és fugázó anyag-  
 maradványt.
·  Szedjük le a rácsról a mûanyag védôfóliát, és  
 így tegyük vissza a helyére, a folyókára.

Tisztítás, karbantartás

A rozsdamentes acél könnyen karcolódhat, ezért 
tisztításkor ne használjunk éles eszközöket 
vagy csiszolóanyagot, jobb a mûanyag szivacs! 
Ajánljuk az általánosságban elterjedt kímélô 
hatású fürdôszobai tisztító- és oldószerek, és 
a rozsdamentes acélra speciálisan kifejlesztett 
tisztítószerek alkal mazását. 
Kérjük, kerüljék az erôs maró hatású tisztító-
szerek (hypo, klór, sósav, stb.) használatát! Ezek 
az anyagok a zuhanyfolyókán elszínezôdést, ill. 
pontkorróziót okozhatnak. 
A zuhanyfolyóka különösebb karbantartást nem 
igényel. Javasoljuk a szifon rendszeres tisztí-
tását. A kivehetô bûzzárat idônként vegye ki, 
ellenôrizze tisztaságát, átjárhatóságát. Ilyenkor 
ne felejtse el a lefolyóvezeték ellenôrzését sem. 
Ekkor tudja eltávolítani az ott esetlegesen ösz-
szegyûlt szennyezôdéseket is.

A Walk-in egyedi karbantartási útmutatóját ke-
resse a termék csomagolásában.
Berendezéseink tartós, problémamentes üzemel-
tetését kívánja Önnek, az  ACO Magyarország 
minden munkatársa.
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ACO – innováció és design
A megálmodott luxus a fürdôszobában
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