
ACO Therm® 700 és 600 angolakna-rendszer

Komfortos, teljes minőségű élettér 

Természetes fényt a pincébe –



A természetes fény a jó kö-
zérzet biztosítéka

Több fényt. Több helyet. Több lehetőséget. 
Az ACO továbbfejlesztette a pince természetes 
fénnyel történő bevilágítását biztosító angolakna- 
rendszert, hogy megvalósítható legyen a pincék 
modern lakótérré alakítása.

ACO nagy angolaknák



„Az új ACO angolakna-rendszerrel lehetőséget 
kínálunk arra, hogy a pincében világos, kellemes 
közérzetet biztosító oázis jöjjön létre.”

Sinje Dalhoff, ACO Marketingszakértő
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A 700 mm mély ACO angolakna belső felüle-
tén új lakkszerű felület található. A fényes fehér 
bevonat biztosítja a maximális fényátvitelt a 
pincébe.

A vízelvezető csatlakozás a faltól 250 mm-re he-
lyezkedik el, ezért 240 mm-es hőszigetelés-vas-
tagságig egyszerűen csatlakoztatható a vízelve-
zető rendszerhez. Az ACO angolakna-rendszerei 
vízzáróak és visszatorlódásgátlóval is felszerelhe-
tők. 

Magasítóelemekkel kombinálva a rendszer rugal-
masan alkalmazkodik minden építési igényhez. 
A modern üvegfedések teljesen új lehetőséget 
biztosítanak mind a tervezés, mind az alkalmazás 
szempontjából.

 n Az angolakna-rendszer 4 méretben ren-
delhető

 n B: 1500 mm és 2000 mm 
H: 1000 mm és 1500 mm

 n Lakkozott felület a maximális fénybejuttatás 
érdekében

 n Vízelvezetés csatlakozása a hőszigetelésen 
kívül

 n 3 oldalról lejtés a vízelvezető ponthoz

 n Talajvíznyomás esetén is felszerelhető

 n Ideális kombináció a nagy méretű pincea-
blakokkal

 n Magassági állíthatóság a magasítóelemek-
kel

 n Modern üvegfedések

ACO termékinformáció

Nagy méretű aknákkal  
jelentősen nagyobb fénymennyi-
ség juttatható a pincébe
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ACO nagy angolaknák



Egyszerű 
szerelés

Mérettartás

Lakkozott felület a nagyobb fény-
mennyiség bevezetésére

Talajvíznyomás esetén is 
felszerelhető

A lehető legtöbb fényt 
juttatja a pincébe

Vízelvezetés csatlakozása  
DN 100 visszatorlódásgátlóval, 
csőcsatlakozás a hőszigetelé-
sen kívül esik

A magasítók és a rácsok vari-
álhatók
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A magasítóelemek lehetőséget 
biztosítanak, bármilyen terepszint 
esetén történő beépítéshez. Elegáns 
üvegburkolattal együtt pedig az 
esztétikum is meghatározó elemmé 
válik a funkció mellett.

Magasítóelemek  
a maximális  
rugalmasságért
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ACO nagy angolaknák

Az ACO magasítóelemekkel az akna 
egyszerűen a talajszinthez igazítható.

A magasítóelemek rendelkeznek egy stabil, 
szürke rácstartó peremmel. A magasítók 
egyszerűen az építkezés paramétereihez 
szabhatók.

A magasító rövidíthető 
és szabható

Stabil, szürke rácstartó perem



ACO nagy angolaknák –  
dizájnfedések és kiegészítők
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ACO nagy angolaknák

Üveg angolakna fedések szellőződobozzal 
Az angolaknák szellőződobozzal vagy anélkül is rendelhe-
tők. Három rozsdamentes acél rács kapható a szellőződo-
bozhoz:

Angolakna fedések
Horganyzott acél terpesztett rács, valamint 30/30 és 30/10 
rácsosztású hálós rácsok kaphatók az ACO angolaknákhoz, 
még 700-as méretben is.

Az új, esztétikus üvegburkolat különösen nagy mennyi-
ségű fényt enged a pincébe. A burkolat tömítőkerettel van 
felszerelve, és vízzáró módon felszerelhető. 34 mm-es VSG 
átlátszó üveg R9 osztályú csúszásállósággal rendelkezik.

Az ACO angolakna lefedhető alumínium kerettel és Plexi-
glas felülettel. Ebben az esetben az esztétikum a funkciona-
litással együtt jár, hiszen az aknát megvédi a csapadéktól és 
a behulló levelektől. Bármely angolaknára felszerelhető.

Vízelvezetés szerelvényei
Az ACO angolaknáiból a vizet DN 100-as lefolyócsatlako-
zással lehet kivezetni. A kivezetés visszatorlódásgátlóval is 
ellátható. Vízelvezetés hiányában vagy zárt fedél alkalmazá-
sa esetén lezáró dugóval is szerelhető az angolaknatest.

A szellőzőrács emellett felszerelhető szellőződobozzal is. 
Ez alumíniumból készül, és egyszerűen az angolaknafedés-
re kell ragasztani.

Hálós rács 30/10

Hosszpálcás rács

Hosszlamellás rács  3 X 15 mm

ACO visszatorlódásgátló 

szifon

ACO vízelvezető ACO lezáró dugó



Az új ACO Therm® műanyag angolaknák méretükkel ellentét-
ben csekély súllyal rendelkeznek. A legnagyobb angolakna 
súlya is könnyebb mint 50 kilogramm, így egyszerűen moz-
gatható és felszerelhető akár két ember által is. Kis súlyának 
köszönhetően gyorsan és precízen felszerelhető.

 
A GRP (üvegszálerősített műanyag) anyag garantálja a kis 
súlyt és a megbízhatóságot.

Könnyűek

ACO nagy angolaknák 

A kényelmes szállítás és az egyszerű 
telepítés érdekében

ACO Therm® 700 mm műanyag angolaknák

Mélység  Szélesség Magasság Súly

[mm] [mm] [mm] [kg]

700

1500
1000 27,5

1500 39

2000
1000 36

1500 45,5

www.aco.hu
www.acoself.hu

ACO nagy angolaknák
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ACO nagy angolaknák

Az ACO modern angolaknáival teljes értékű lakótérré 
alakíthatók a pinehelyiségek.



„A nagy méretű pinceablakok 
tökéletesen kiegészítik az ACO nagy 
angolakna-rendszerét. A függőleges 
formátumú, egy- vagy kétszárnyú 
kivitelű ablakok rengeteg fényt 
juttatnak a pincébe és hangulatos, 
modern légkört varázsolnak az 
alagsorba.“
 Stefan Trippel, ACO Termékfejlesztési menedzser
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ACO nagy angolaknák

A pincébe úgy lehet több fényt bevezetni, 
hogy nagyobb méretű ablakokat építünk 
be. Ily módon lehet a teljes értékű lakótér 
érzetét megvalósítani. Erre ad lehetőséget 
az ACO Therm® nagy méretű, beépítő 
falkerettel rendelkező ablaka (1500 X 1500 
mm méretig). Ezek az ablakok lehetnek 
egyszárnyú vagy kétszárnyú kivitelűek, 3 
rétegű üvegezéssel. A 82 mm mélységű 
többkamrás profilrendszer tökéletes hőszi-
getelést biztosít.
Az egyszerű fehér felület és belső kávaki-
alakítás esztétikus és igényes megjelenést 
kínál.

Ezek az ablakok tökéletes harmóniában 
vannak az angolakna rendszerrel, és együtt 
biztosítják a legtöbb természetes fény beju-
tását a pincébe.

ACO Therm® nagyméretű pin-
cei állóablakok falkerettel

Pinceablakok
 n visszatorlódás-védelemmel
 n új építéshez és felújításhoz

ACO pincevédelmi rendszer –   
  víztömör pincevédelem

Angolakna szerelőpanel
 n víznyomás esetén is alkalmazható
 n beépített ablakkal vagy ablak nélkül is
 n egyszerű angolakna-szerelés

Angolakna
 n víznyomás esetén is alkalmazható
 n nagy rács- és fedésválaszték
 n vízelvezetés-csatlakozással

Visszatorlódásgátlók
 n  szürke és fekete szennyvizekhez is
 n  különböző kialakítás a projekt igényei szerint

Álló formátumú ablak, beépítő 

falkerettel



700-as ACO angolaknákhoz

Rendelési információ                                                   
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Megnevezés Információ Mélység  Szélesség Magasság Cikkszám

[mm] [mm] [mm]

ACO Therm® 700 mm angolakna

Nagy angolakna 700

1500
1000 375155

1500 375156

2000
1000 375157

1500 375158

Megnevezés Információ
Angolakna 

típus Hőszigetelés Cikkszám

[mm] [mm]

Vízelvezetés kialakítása

Levélfogós bűzzár 700 – 310079

Visszatorlódásgátló 700 – 310060

Lezáró dugó 700 – 35583

Szerelési egységcsomag - beton falhoz

Közvetlenül a betonfalra szerelés 700 – 38775

Hőszigetelésre szerelés 700

100 380420

140 380421

160 380422

200 380423

240 380424

300 380425

Talajvíz-nyomás esetén

Rozsdamentes szerelőcsomag 700 – 380563

Dichtfix tömítőszalag  – 
1 tekercs aknánként

 700 – 380564

Rácsrögzítő szet 700 – 10106

Kiválasztás az   
ACO Therm® angolakna termékkínálatból
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rácsokhoz és fedésekhez

Rendelési információ                                                    
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Megnevezés Információ Mélység  Szélesség Magasság Cikkszám

[mm] [mm] [mm]

Angolakna rács  – gyalogos terhelés

Terpesztett rács 700
1500 – 38767

2000 – 38770

Hálós rács 30/30 700
1500 – 38768

2000 – 38771

Hálósr ács 30/10 700
1500 – 38769

2000 – 38772

Magasítóelem - szerelési egységgel

Magasság - állítható 700 1500 340 315906

Magasság - fix

700 2000 295 315931

700 1500 445 375441

700 2000 445 375442

Angolakna-fedések

szigetelőkerettel és 4-oldalról zárt  
magasítóelem

700
1500 290 375166

2000 290 375167

szigetelőkerettel, 4-oldalról zárt magasítóe-
lem és szellőződoboz (rács nélkül)

700
1500 290 375178

2000 290 375179

Rács szellőződobozhoz,  
rozsdamentes acél hálós rács 30/10

1500 2 db* 375536

2000 3 db* 375537

Rács szellőződobozhoz,  
rozsdamentes acél hosszpálcás rács

1500 2 db* 375541

2000 3 db* 375542

Rács szellőződobozhoz,  
rozsdamentes acél hosszlamellás rács  

3 x 15 mm lamella

1500 2 db* 375546

2000 3 db* 375547

Kiválasztás az  
ACO Therm® angolakna termékkínálatból

ACO Kereskedelmi Kft
2330 Dunaharaszti 
Jedlik Ányos út 24
www.aco.hu
www.acoself.hu

*  szükséges mennyiség 

szellőződobozonként
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acohu@aco.hu
www.aco.hu

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos út 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

ACO Kereskedelmi Kft

ACO. creating 
the future of drainage


