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ACO Kereskedelmi Kft. 

2030 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel: 06 24 620 380
Fax: 06 24 620 389
E-mail: acohu@aco.hu

Honlap: www.aco.hu
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Melléképület ablakok

Megoldások a kerthez és a házhoz

Rendszermegoldások a pincéhez

  Fürdőszobai vízelvezetés
 Burkolható aknafedlapok
  Teraszok vízelvezetése
  Vonalmenti vízelvezetés
  Pontszerű vízelvezetés
  Lábtörlők
  Gyeprács és kavicsstabilizáló
 Szikkasztó rendszer
  Szivárgó rendszerek

  Therm pinceablakok
  Therm pincebevílágító aknák
  Therm víznyomásálló pincebevílágító aknák

Az ACO rendszerlánc elemei családi ház esetén 

Az ACO rendszerlánc

Moduláris vízgyűjtő rendszer

ACO. creating 
the future of drainage

ACO Self® Europoint 
pontösszefolyó
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Az ACO Self® moduláris rendszert,  
amely mind a magánházaknál, mind az 
udvarokban és a kertekben eredménye-
sen működő, lineáris vízelvezető rend-
szer, kibővítettük egy pontszerű elveze-
tési megoldással. Ahogy már megszok-
tuk, most is ötvöződik a minőség az esz-
tétikus megjelenéssel. 

Amennyiben az épületeket kő-, beton-
lap- vagy aszfaltburkolattal vesszük kör-
be, úgy ezeken a helyeken az eső és a 
szennyvíz nem tud természetes módon 
elszvárogni. A fagy- és sóálló ACO Self® 
pontösszefolyók egyszerű és praktikus 
megoldást kínálnak az utakra, az udva-
rokra és a nagyobb parkolóhelyekre;  
biztosítják a felszíni víz összegyűjtését 
és elvezetését. Garantálják a víz megbíz-
ható elvezetését a kerti vízcsapok alatt 
is.

                                                                                                                                      
Az Europoint család kifejlesztésével az ACO 
számos, egyedileg is kombinálható 
megoldást kínál. A gépjárművel terhelhető 
rácsok optikailag megegyeznek a vonal-
menti vízelvezető rendszerek esetében 
használt rácsokkal, s így lehetőség nyílik a 
felület egységes kialakítására.

Az ACO Self® Europoint pontösszefolyóit a 
rendszerelemek vízhatlan csatlakoztatása 
és a minőségi kialakítás jellemzi.
Számos követelménynek megfelelnek, mint 
például  az egyszerű és szabványos telepí-
tés, a fagyvédelem vagy a szennyezett víz 
elvezetése. A levélfogó kosár és a hordalék-
fogó vödör könnyen eltávolítható és tisz-
títható. A kiegészítők széles termékpalet-
tájának köszönhetően - például bűzzárak, 
magasító elemek és / vagy lefolyócső-
csatlakozók - az ACO Self® pontösszefolyói 
valóban mindenki számára megoldást 
kínálnak.

ACO PONTÖSSZEFOLYÓ

ACO Self® Europoint
nagyobb felületek vízelvezetésére

 Kertek, teraszok víztelenítésére
 Kerticsapok vízelvezetésére
 Személyautó-parkolók víztelenítésére 
 Parkok víztelenítésére

ACO Self® Europoint

Moduláris rendszer - minden megoldáshoz 

Felhasználási terület: kocsibejáró
6/7 oldal

Felhasználási terület: parkoló
 8/9 oldal

Moduláris rendszer: 10/11 oldal

Felhaszálási terület: kert
 4/5 oldal
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Microgrip műanyag csúszásmentes 
rács.
Teraszok és házak bejáratánál a sima felü-
letek nedves állapotban gyorsan csúszós-
sá válhatnak. Éppen ezért sok padlóbur-
kolatot már csúszásgátló felülettel gyárta-
nak. A biztonságot szem előtt tartva az 
ACO új, MicroGrip műanyag rácsa elsők 
között kínál csúszásmentes felületet a ház 
körüli vízelvezető rendszerekhez.

ACO Self® Europoint udvari összefo-
lyóhoz opcionálisan rendelhető  
hordalékfogó vödör és rozsdamentes 
acélból készült bűzzár, 50 mm-s vízosz-
lopmagassággal. A bűzzárat DN 100 
csőcsatlakozóba lehet beépíteni. 

A ház körüli burkolt felületek  vízelvezetése nagyon egyszerűen, egy pontvízelvezető 
útján valósítható meg. Így száraz lábbal juthat el a céljáig.

 Microgrip műanyag rács 

ACO PONT-
ÖSSZEFOLYÓ
A KERTBEN

4

ACO Self® Europoint
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ACO Self® Europoint

ACO PONTÖSSZEFOLYÓ
A GARÁZS  BEJÁRATÁNÁL

ACO Self® Europoint (mély) hordalék-
fogó vödörrel, opcionális bűzzárral, 50 
mm-es vízoszlopmagassággal, KG 
csőcsatlakozóval, DN 100 átmérővel, 
labirintus ajak tömítéssel

Rozsdamentes acél hosszrúd rács
A keskeny háromszög alakú profilok és a 
szálcsiszolt felületü hosszrúd rács külö-
nösen elegáns megjelenést kölcsönöz - 
alkalmas az ACO Self® Euroline csatorna
lefedésére. Mindemellett kiváló 
minőségű rozsdamentes acélból készül, 
ezért rendkívül tartós.

Rozsdamentes acél 
hoszzrúd rács

A házak, garázsok és kocsibeállok környezetében gyakran megtalálhatók vízcsapok és
lefolyók. A pontszerű elvezetés egy termékkel old meg számos feladatot.
A víz elvezetése irányítottan történik. A faleveleket és az esetleges szennyeződéseket a
rendszer kiszűri, összegyűjti. A funkcionális bűzzáró megakadályozza a 
csatornarendszerből visszaszivárgó szagok terjedését.

ACO Self® Europoint udvari összefolyó 
magasítóval, ereszcsatorna-bekötéssel
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ACO Self®  Europoint

ACO PONT-
ÖSSZEFOLYÓK
SZEMÉLYAUTÓVAL           
TERHELT TERÜLETEKRE

ACO Self® Europoint hordalékfogó 
vödörrel, opcionális bőzzárral, 100 
mm-es vízoszlopmagassággal, ajak 
tömítőgyűrűvel, valamint optimálisan 
beállítható (magasság, dőlés és 360°-kal 
elforgatható).
Fagyálló beépítés esetén két közbenső 
magasítót kell alkalmazni.

Az öntöttvas bordás rács B125 tehelési osztály-
nak felel meg.
Egy klasszikus az ACO Self® rács termékpalettából.   
A robusztus alapanyag és a különleges dizájn min-
dig is minőségi jellemzői voltak a vállalat termé-
keinek. Az öntöttvas rács különösen alkalmas for-
galmas területeken.

Öntöttvas bordás rács

A lakóparkok nagyméretű autóparkolóiban gyakran fordulnak elő összetett beépítési
feladatok, amikor a szabályok egyidőben várják el mind a fagyvédelmet, mind pedig a
megfelelő szagzárást a bűzzárókban. Az ACO Self® összefolyó a legalkalmasabb 
megoldást kínálja erre.
A rendszer további előnye, hogy állítható rögzítésének köszönhetően a pontszerű vízel-
vezetés nagyon precízen adaptálható a felülethez. A rendkívül robusztus öntöttvas rács
személyautó-forgalommal is terhelhető, így biztosítva a terület hosszú élettartamát.

ACO Self® Europoint kör alakú                     
lefolyótest felsőrésszel

3% dönthető 360° forgatható 30 mm állíthatóság
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Rácsok

Felsőrész

opcionális: 
Keret

opcionális: 
Magasító elem

opcionális: 
Közbenső elem

Alsórész
Komplett lefolyótestek

Bűzzár:

Horganyzott acél bordás rács,
eseti személygépjármű-terhelésre, 
Cikkszám: 319620

Magasító elem,
labirintus tömítéssel,
DN 100
Magasság: 243 mm
Cikkszám: 319607

Horganyzott acél hálós rács, 
B 125 személygépjármű-terhelésre, 
Cikkszám: 319626

Levélfogó kosár 
1,1 l
Cikkszám: 319483
Alkalmas:
Cikkszám: 319604
Cikkszám: 319602
Cikkszám: 319601

Vízoszlopmagasság: 50 mm
Cikkszám: 132493
Alkalmas:
Cikkszám: 319601

Vízoszlopmagasság: 50 mm
Cikkszám:  319642
Alkalmas:
Cikkszám: 319605
Cikkszám: 319604

 n Nagy kapacitású hordalékfogó vödör

 n Dizájnkeret külön kapható az elegáns 
burkolat kialakításokhoz

 n Rozsdamentes acél bűzzár külön 
rendelhető

 n Sz x H x M: 
252 x 252 x 400 mm (Bordás ráccsal) 
252 x 252 x 404 mm (Öntöttvas és a 
hálós ráccsal)

Hordalékfogó vödör 
2,6 l
Cikkszám: 319482
Alkalmas:
Cikkszám: 319604
Cikkszám: 319602

Szögletes alacsony 
lefolyótest függőleges 
KG-csőcsatlakozással 
DN 100
252x252x227,5 mm
Cikkszám: 319601

Szögletes mély lefolyótest oldalsó                                         
KG-csőcsatlakozással 
DN 100, labirintus tömítéssel 
(LLD)
252x252x398 mm
Cikkszám: 319604

Kör alakú mély lefolyótest 
oldalsó KG-csőcsatlakozással 
DN 100, labirintus tömítés-
sel (LLD)
240x240x360 mm
Cikkszám: 319605

Felsőrész kör alakú 
magasítóhoz és alsó 
részhez,
DN 200 
csőcsatlakozóval,
magasság: 227,5 mm
Cikkszám: 319602

Közbenső elem kerek 
lefolyótestekhez  
(max. 2 darab építhető 
be egymásra) 
Magasság: 290 mm
Cikkszám: 319606

Műanyag hálós rács, 
eseti személygépjármű-terhelésre, 
Cikkszám: 319621

Műanyag rács Microgrip bevonattal,
B125 személygépjármű-terhelésre, 
Cikkszám: 319623

Öntöttvas bordás rács,
B125 személygépjármű-terhelésre, 
Cikkszám: 319624

Rozsdamentes acél hosszrúd rács,
eseti személygépjármű-terhelésre, 
Cikkszám: 319622

Rozsdamentes acél rácskeret
Cikkszám: 319646

Megfordítható dizájnkeret a 
megfelelő színű rácsokhoz 

ACO Self® Europoint építőelemek

opcionális: Tartozékok

az elemek csatlakozásához, 
300 ml, 
Cikkszám: 74520
Alkalmas:
Cikkszám: 319607
Cikkszám: 319606

Rács ás a bűzzár kiemelésé-
hez
Cikkszám: 319655

Vízoszlopmagasság: 100 mm
Cikkszám: 319643
Alkalmas:
Cikkszám: 319605 

Hordalékfogó

Rácskiemelő kampó ACO Waterseal tömítőanyag

Levélfogó

Horganyzott acél 
bordás ráccsal
Cikkszám: 
319664

Öntöttvas ráccsal

Cikkszám:  
319663

Horganyzott acél
hálós ráccsal
Cikkszám: 
319662


