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Dupla díjat kapott az ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka 
 
 
 

 
 
Dunaharaszti, 2021. április – Épphogy elkezdődött a magyarországi forgalmazás, máris nemzetközi díjakat nyert 
az ACO Solid Plusz zuhanyfolyókája. Mind a Red Dot díj, mind a Plusz X díj zsűrije úgy határozott, hogy ez a 
német termék érdemli ki kategóriájában az elismerést.  
 
 
Az új ACO Solid Plusz zuhanyfolyóka „innovatív termékként” nyűgözte le a 2021-es Red Dot díj szakértői zsűrijét. 
Nem ez az első eset, hogy az ACO Red Dot díjat nyert. Tavaly egy kültéri öntöttvas rácsnak ítélték meg a 
legjobbnak járó díjat, míg 2015-ben szintén fürdőszobai termékkel győzött a vállalat.  
Ezen kívül a Solid Plusz megkapta a Plusz X díjat is, ahol „Kiváló minőség”, „Dizájn”, „Könnyű használhatóság”, 
„Funkcionalitás” és „Ergonómia” kategóriában emelkedett a termék a mezőny fölé.  
A zuhanyfolyóka elegáns, letisztult külseje, egyszerű kezelhetősége nemcsak a zsűrit varázsolta el. A felhasználók 
és a beépítést végző szakemberek is örömmel használják, illetve dolgoznak vele. 
 
 
Videók: 

• Imidzsvideó: https://www.youtube.com/watch?v=Eu3imNG-vZ0  
• Beépítési imidzsvideó: https://www.youtube.com/watch?v=YwEunFFRgMc 
• Részletes beépítési videó: https://www.youtube.com/watch?v=lGR7sjfSj-w  

 
 
A Solid Plusz zuhanyfolyóka műszaki információja a weboldalon található: 
https://www.aco.hu/termekek/fuerdoszobak-vizelvezetese/aco-zuhanyfolyokak/solid-plusz-zuhanyfolyoka  
 
 
 
 
Kapcsolat: 
Kőhegyi Erika 
Marketing referens 
Telefon: 06 30 368 2563 
Email: kohegyi.erika@aco.hu  
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AZ ACO-ról 
Az ACO a világ egyik vezető, vízelvezetési megoldásokat kínáló vállalata. A családi vállalkozásként működő cég 
központja Németországban Rendsburgban/Büdelsdorfban található. Az 1946-ban létrehozott vállalatot 
Schleswig-Holstein tartomány legrégebbi vállalkozásának telephelyén, a Carlshütte öntöde helyén indították el, 
így jelentős gyökerekkel rendelkezik a régióban. Az ACO csoport legnagyobb ereje a folyamatos innovációban, 
kutatás-fejlesztésben rejlik. A vállalat szakértő a polimerbeton, műanyag, öntöttvas, rozsdamentes acél és a 
vasbeton feldolgozásában. A vállalat öt kontinensen több, mint negyven országban 5000 alkalmazottat 
foglalkoztat, 15 országban 30 gyártóegységgel van jelen. Értékesítése 2019-ben elérte a 900 millió eurót. 
Cégünk, az ACO Kereskedelmi Kft. a németországi ACO leányvállalatként építőipari, azon belül elsősorban 
mélyépítési és épületgépészeti termékek kereskedelmével és projektalapú értékesítésével foglalkozik. 
Partnerkörünkbe beruházók, kivitelezők, kereskedők és tervezők egyaránt beletartoznak. Célunk, hogy kiváló 
minőségű termékeink forgalmazását hatékony tanácsadási és értékesítési szolgáltatással támogassuk, tovább 
erősítve piaci jelenlétünket. 
 


