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ACO. creating
the future of drainage

ACO ShowerStep
A zuhanyfolyóka és a fürdőszoba területe közötti lejtés kialakítása
Alkalmazás
Az ACO ShowerStep az ACO fürdőszobai termékcsaládjának része. Alkalmazásával áthidalhatjuk a zuhanyfolyókával
beépített zuhanyzó padlószintje és a fürdőszoba zuhanyterületen kívül eső felülete közötti szintkülönbséget.
A fürdőszoba lejtés nélkül, teljesen egy síkban burkolt, míg
a zuhanyzó padlója a zuhanyfolyóka irányában egyirányú 1,5-2% lejtéssel burkolt. Ez a lejtéskialakítás magas-

ságkülönbséget okoz a két terület között. A fürdőszoba
magasabban van, míg a zuhanyfolyóka irányában egyre
mélyebb lesz a padlószint.
Az ACO ShowerStep tökéletes átmenetet képez a felületek
között. Beépítése egyszerű, mellyel időt takaríthatunk meg.
Ráadásul a burkolat éleit is megvédhetjük segítségével.

Méretek és kivitel
Az ACO ShowerStep-et három hosszúságban (990 mm,
1490 mm, 1990 mm) és három peremmagassággal (H1:
10 mm, 12,5 mm, 15 mm) gyártjuk. A peremmagasságot a padlóburkolat vastagságának figyelembe vételével
kell megválasztani. A profilmagasság a fürdőszoba és
a zuhanyzó területei között lévő legnagyobb magasságbeli különbséget jelenti. Beépítéskor a helyszínen a kívánt
hosszúságúra vágahtó. Az ACO ShowerStep jobb oldali és
baloldali változatban is kapható.

Felület
Az ACO ShowerStep rozsdamentes acélból készül (1.4301)
és két felületkezeléssel kapható.
n szálcsiszolt
ideális az ACO Comfort zuhanyfolyókához
n elektropolírozott
ideális az ACO Exclusive Plusz és Modular zuhanyfolyókákhoz, valamint a Solid résfolyókához

ACO Termékelőnyök
n egyszerű beépítés
n üvegfallal vagy nélküle használható

termék
n a burkolás egyszerűbb, kevesebb

Vízszintes terület
Zuhanyfolyóka

vágást igényel
n előre gyártott lejtés
n egyedileg méretezhető, vágható

Lejtős felület a
zuhanyfolyóka
irányában

ShowerStep rendelési információk
Termékkép

Kivitel
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Méret

Cikkszám

L1

H1*

H2**

[mm]

[mm]

[mm]

10
1490
Üveg zuhanyfal opcionáli-

bal

san csatlakoztatható

990

12,5

990
Az ACO ShowerStep felső éle 12 mm széles, ami annyit
jelent, hogy üvegből készült kabinfal ráültetésére is van
lehetőség. Nem véletlen a méretválasztás, hiszen így a
sztenderd, 9 mm-es zuhanykabin-falakhoz használható az
élprofil.
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Elektropolírozott felület

15
12,5
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Szálcsiszolt
felület

12,5

12,5
15

* Peremmagasság
** Profilmagasság
1990 mm hosszban egyedileg gyártjuk a terméket. Lépjen kapcsolatba műszaki részlegünkkel.
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