Meglepően egyszerű
ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

ACO DRAIN® Multiline Seal in

ACO DRAIN® Multiline Seal in

Az új ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka
Meglepően egyszerű
Egyszerre szolgálja ki a felhasználók és a beépítő
szakemberek legmagasabb szintű igényeit az ACO
legújabb zuhanyfolyókája, a Solid Plusz. Egyszerű
tisztíthatóság, egyszerű beépítés és funkcionalitás a
legfontosabb jellemzői.
Forradalmi újdonságnak számított a 2000-es évek közepén
a zuhanyfolyóka megjelenése, amelynek úttörő gyártója és
magyarországi elsőkénti forgalomba hozója az ACO volt. A
német vállalat azóta sem pihen, folyamatosan jelenik meg a
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piacon az egyre újabb, modernebb és sokrétűbb technikai
megoldást nyújtó változatokkal. Ez nem is meglepő, hiszen
az akadálymentes, épített zuhanyzók mind népszerűbbek
itthon és külföldön egyaránt. Ezeknek a zuhanyzóknak
a lelke a megfelelő vízelvezetést biztosító, ugyanakkor
elegáns megjelenésű zuhanyfolyóka.
A hagyományt folytatva az ACO legújabb, Solid Plusz
zuhanyfolyókája egyszerre teljesíti felhasználók és a beépítő
szakemberek legmagasabb szintű igényeit is.
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Solid Plusz zuhanyfolyóka

ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka

Egyszerű beépítés
A gyárilag rögzített szigetelőmembrán elengedhetetlen a megfelelő vízszigetelés kialakításához. A beépítés során a padlóösszefolyót védőburkolat
óvja, hogy ne kerülhessen szennyeződés a csőhálózatba. A védőburkolat
széle szerszám nélkül eltávolítható, így fal mellé is könnyedén beépíthető
a zuhanyfolyóka alsórésze. A szintebállítás műanyag csavarokkal történhet,
melyek hossza szintén szerszámok nélkül csökkenthető. A szintezés után a
talpon lévő csavarokkal még további szintezés lehetséges.

Meglepően egyszerű
Innovatív kialakítás tökéletes tulajdonságokkal: az új
Solid Plusz zuhanyfolyóka egyetlen termékben ötvözi
az eleganciát és a nagy teljesítményt. Összekapcsolja a
zuhanyfolyóka eleganciáját a padlóösszefolyó egyszerű
beépítésének előnyeivel. Minden általános csempetípushoz
illeszkedik. Különösen azokba a fürdőszobákba ajánlott,
ahol az épített zuhanyzó padlóburkolata nincs a
környezetéből kiemelve.

A kiváló minőségű zuhanyfolyóka-profil és a takarítás során
történő egyszerű kezelés biztosítja a hosszú élettartamot
anélkül, hogy megjelenésében kompromisszumokat
kellene kötni.

Funkcionális kialakítás
Az elegancia magas minőséggel párosul (4 mm magasságú elektropolírozott
rozsdamentes acél). A lejtés a folyókaprofilban van kialakítva, így a megbízható vízelvezetés mellett a tisztítása is könnyen megoldható. A zuhanyfolyóka-profil 80 mm-rel rövidebbre vágható, ezáltal könnyen a helyszíni sajátosságokhoz igazíthatjuk a vízelvezetést. A szintbeállítás a folyóka közepén lévő
ACO Pad gumi távtartó segítségével precízen megvalósítható. A legtöbbször
használt 10 mm vastag burkolati lapok alkalmazása esetén a profil közvetlenül
behelyezhető a padlóösszefolyó alsórészbe. Amennyiben 10 mm-nél vastagabb lappal burkoljuk a fürdőszobát, a folyókához tartozó magasítóelemmel
egyszerűen a szükséges szintre emelhető a folyókaprofil.
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ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka
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n egyedi, minimalista dizájn
n tartós, kiváló minőségű meg-
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jelenés az elektropolírozott
felületnek köszönhetően
n 10 mm magas lapburkolatú
zuhanyzóknál magasítóelem
nélkül beépíthető
n ACO Pad gumiból készült távtartó a zuhanyfolyóka-profil
beállításához
n szerszám nélkül eltávolítható
rács
n gyárilag rögzített szigetelőmembrán (W3-I a DIN 18534
szerint)
n megfelel minden zajvédelmi
előírásnak (SSt I-III VDI 4100)

10 mm-es lapvastagságig
4 mm rozsdamentes acél,
elektropolírozott
1
2

1
2
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10-35 mm-es lapvastagság
esetén
2 Méretre vágható profilrész
1

Az innovatív ACO Padnak köszönhetően a vízmérték kitámasztható, így a folyóka beállítása egyszerűbb lesz.

Egyszerű tisztíthatóság
A rács szélét lenyomva a rács felemelkedik, így szerszámok használata nélkül eltávolítható. A hajfogó kiemelése után tisztításhoz egyszerűen kivehető
a bűzzár is, ami szabad hozzáférést biztosít a csőhálózathoz. A bűzzár és a
folyókatest kialakításánál fokozottan figyeltek az élek és sarkok elkerülésére,
ezért megakadályozható a szennyeződés és a víz összegyűlése. Mindezek,
valamint a nagy vízelvezető kapacitás biztosítják, hogy a zuhanyfolyóka
hosszú távú elégedettséget biztosítson.

Az új ACO zuhanyfolyóka
Meglepően egyszerű.

A rács szerszámok nélkül,
egyszerűen a sarkánál lenyomva
eltávolítható
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Solid Plusz zuhanyfolyóka, rendelési adatok
Leírás

Termék / Műszaki rajz

Cikkszám

Termékelőnyök
Zuhanyfolyóka-profil, Stripe, rozsdamentes acél
n egyyedi, letisztult dizájn
n tartós, kiváló minőségű megjelenés az

elektropolírozott felületnek köszönhetően
n 10 mm magas lapburkolatú zuhanyzóknál magasítóelem nélkül beépíthető
n az ACO Pad megkönnyítit a zuhanyfolyóka igazítását a beépítés során
n szerszám nélküli rácseltávolítás
n gyárilag rögzített szigetelőmembrán
n megfelel minden zajvédelmi előírásnak
(SSt I-III VDI 4100)

H = ab Oberkante Estrich 15
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n 800 x 55 mm

9010.51.01

n 900 x 55 mm

9010.51.02

n 1000 x 55 mm

9010.51.03

n 1200 x 55 mm

9010.51.04

n 800 x 55 mm

9010.51.11

n 900 x 55 mm

9010.51.12

n 1000 x 55 mm

9010.51.13

n 1200 x 55 mm

9010.51.14

55

H = ab Oberkante Estrich von 16 bis 35

Zuhanyfolyóka-profil, Plate, rozsdamentes acél
Termékjellemzők

30 mm magas bűzzárral ellátott padlóösszefolyó
alsórész:
• 0,4 l/s 10 mm víztorlódással
• 0,6 l/s 20 mm víztorlódással
n Csőcsatlakozás: a tokos csőrendszerekkel kompatibilis
n Csőcsatlakozás: vízszintes, DN 50
n Bűzzár: kétrészes, kivehető
n Gyárilag rögzített szigetelőmembrán
n Másodlagos vízelvezetés
n Moduláris rendszer, amely egy zuhanyfolyóka-profilból
és egy padlóösszefolyóból áll
n A zuhanyfolyóka-profil csomagja tartalmazza: folyókaprofil dizájnráccsal, hajfogó, magasító (legfeljebb 35 mm
magas lapburkolathoz)
n Az összefolyó test tartozéka a védőfedél, a magassági
állítócsavarok, a rögzítéshez szükséges tartozékok
n Magassági állítás távolsága: 90 mm
o
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ACO Solid Plusz padlóösszefolyó alsórész, rendelési adatok

Beépítési magasságok esztrich felső síkjáig
180

Leírás

Termék / Műszaki rajz
DN50

elektropolírozott
Terhelési osztály: K3 (gyalogos)
Folyóka belső szélessége: 55 mm
Zuhanyfolyóka-profil hosszanti és keresztirányú lejtéssel
Beépítés során legfeljebb 80 mm-rel csökkenthető a
hossza
n Padlóösszefolyó alapanyaga: műanyag
n Vízelvezető kapacitás:
o 50 mm magas bűzzárral ellátott padlóösszefolyó alsórész (MSZEN 1253-1):
• 0,7 l/s 10 mm víztorlódással
• 0,8 l/s 20 mm víztorlódással
n
n
n
n

90 bis 180

n Zuhanyfolyóka-profil alapanyaga: rozsdamentes acél,

n DN 50 (DIN EN 1253-1)

320

90

363

180

9010.51.20

n Beépítési magasság: 90 – 180 mm

216

140

n Bűzzár vízoszlop-

magassága: 50 mm

160

160

Cikkszám

(esztrich felső síkjáig)

120

70

40

320

Esztich felső
síkja

90

n DN 50 (DIN EN 1253-1)
n Bűzzár vízoszlop-

magassága: 30 mm
n Beépítési magasság: 70 – 160 mm

216

20
0

70 bis 160

90
DN50

100
80
60

(esztrich felső síkjáig)
363

Összefolyó alsórész 50 mm magas

Összefolyó alsórész 30 mm

vízzárral

magas vízzárral

9010.51.21
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Solid
ACO DRAIN®
Plusz zuhanyfolyóka
Multiline Seal in

ACOSolid
DRAIN®
PluszMultiline
zuhanyfolyóka
Seal in

Tartozékok, rendelési adatok
Termék

Megnevezés

Használható

Leírás

Cikkszám

n ACO Solid Plusz
n ACO Solid Plusz

Bűzzár

zuhanyfolyóka
o magas padlóösszefolyó
alsórész

zuhanyfolyóka bűzzár
o Pótalkatrész
o Kétrészes, eltávolítható
9010.51.27
o Műanyag
n Bűzzár
vízoszlopmagassága:
50 mm
n ACO Solid Plusz

n ACO Solid Plusz

Bűzzár

zuhanyfolyóka
o alacsony padlóösszefolyó
alsórész

n ACO Solid Plusz

Stripe rács

zuhanyfolyóka
o zuhanyfolyóka-profil
n ACO Solid Plusz

Plate rács

Eltávolítható
hajfogó

Magasító elem
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zuhanyfolyóka
o zuhanyfolyóka-profil

n ACO Solid Plusz

zuhanyfolyóka
o zuhanyfolyóka-profil

n ACO Solid Plusz

zuhanyfolyóka

zuhanyfolyóka bűzzár
o Pótalkatrész
o Kétrészes, eltávolítható
9010.51.28
o Műanyag
n Bűzzár
vízoszlopmagassága:
30 mm
ACO Solid Plusz
zuhanyfolyóka rács
n Pótalkatrész
n Stripe 190 x 40 mm

9010.51.30

ACO Solid Plusz
zuhanyfolyóka rács
n Pótalkatrész
n Plate 190 x 40 mm

9010.51.32

ACO Solid Plusz
zuhanyfolyóka hajfogó
n Pótalkatrész
n Műanyag
n Egyszerűen eltávolítható
és tisztítható

9010.51.24

ACO Solid Plusz
zuhanyfolyóka magasító
n Legfeljebb 35 mm-es
lapvastagsághoz

ACO ShowerStep, rendelési adatok
9010.51.29

Termék / Műszaki rajz

Kivitel

Méretek

Cikkszám

L

H1*

H2

[mm]

[mm]

[mm]

10
1490
bal
990

9010.72.41

9010.72.53

9010.72.42

9010.72.54

15

9010.72.43

9010.72.55

10

9010.72.44

9010.72.56

9010.72.45

9010.72.57

9010.72.46

9010.72.58

9010.72.47

9010.72.59

9010.72.48

9010.72.60

15

9010.72.49

9010.72.61

10

9010.72.50

9010.72.62

9010.72.51

9010.72.63

9010.72.52

9010.72.64

12,5

12,5

36

30

15
L

10

L

1490

H2

H2

H1

12
H1

12

jobb
990

12,5

12,5
15

*Burkolat vastagsága ragasztóval és vízszigeteléssel

Szálcsiszolt Elektropolírofelület
zott felület

36

30
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Az ACO rendszerlánc

Rendszermegoldások házra és pincére
vízelvezető folyókák
padlóösszefolyók
aknafedlapok
pinceablakok
víznyomásmentes pincebevilágító-aknák
visszatorlódásgátlók
szivattyú átemelő berendezések

Megoldások házra és kertre
vízelvezető folyókák és udvari lefolyók
homlokzati folyókák
gyeprács és kavicsstabilizáló
lábtörlők
szivárgó rendszerek
szikkasztó rendszerek

ACO Kereskedelmi Kft.
2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389
acohu@aco.hu
www.aco.hu
www.zuhanyfolyoka.hu

ACO. creating
the future of drainage

