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Дизайн в банята.
ACO ShowerDrain

Продуктовата линия ACO ShowerDrain предлага
елегантно изработени решения за отводняване
на банята. Линията отговаря на изискванията на
дизайнерите и архитектите за хомогенност, липса
на прагове и бариери по повърхността на пода.
Дизайнерските решения ACO ShowerDrain съчетават
визията на класическата баня с тази на модерните и
луксозни спа зони.
Стремежът към високо качество не се ограничава
до дизайна, материалите и завършената линия безопасната експлоатация и лесна инсталация също
са с висок приоритет.
Изключително гладката повърхност гарантира
безопасно отводняване и висока хигиена в банята.
Уплътненията и дебелината на материала са
гаранция за ниски шумови емисии.
Дизайнерските решетки от неръждаема стомана
гарантират високото качество на продуктите
от линията ACO ShowerDrain ден след ден.
ACO ShowerDrain Ви предоставя възможност да
впечатлите с ефективно отводняване и естетически
издържана визия.

Много задачи. Една система.
ACO ShowerDrain
ACO ShowerDrain E: различното решение
Благодарение на високата си приспособимост, системата
ACO ShowerDrain E може да отговори на всички изисквания за
дизайн. Независимо дали се нуждаете от защита от пожар,
различни височини или сифон с вертикално оттичане – с
продуктите от линията ACO ShowerDrain E ще откриете
правилното решение. В допълнение към това - можете да
избирате от широка гама дизайнерски решетки от неръждаема
стомана, интегрирани светлини, закалено стъкло или вариант
за вграждане на настилката.
ACO ShowerDrain S: елегантното решение
С дискретния си дизайн ACO ShowerDrain S може да остане
незабележим или пък да бъде акцент в дизайна на банята.
ACO ShowerDrain S има идеалната височина за всички видове
монтаж: с височина само 55 mm до горния ръб на фланеца,
ACO ShowerDrain S е идеален при проекти за саниране на стари
сгради с много малка конструктивна дълбочина на пода. От
своя страна, височината от 80 mm позволява инсталация на
различни настилки.
ACO ShowerDrain C: функционалното решение
Предложението на ACO за оборудване на големи проекти
се нарича ShowerDrain C. Този стандартизиран продукт е
функционално и икономично решение за инвестиционни
проекти. Изборът е между три дизайнерски решетки от
неръждаема стомана - Quadrato, Wave и Tile – за вграждане
на настилка в решетката. Може да изберете варианта с
хоризонтални фланци или този с вертикален фланец на
надлъжната страна, подходящ за монтаж до стена.
ACO ShowerStep: Индивидуални наклони
ACO ShowerStep осигурява деликатен преход между душ зоната
и останалата част от помещението и подпомага създването
на допълнителен наклон към отводняването в душ зоната.
Профилът от неръждаема стомана с интегрирана подложка е
лесен за инсталиране, спестява време, и предпазва ръбовете
на заобикалящото пространство.

Трудно Ви е да
изберете?
С основание.
Разнообразният дизайн на решетките за душ канали ACO
ShowerDrain Е предлага неограничена свобода за интериора
на банята.
Дали да се спрете на дизайнерска решетка от
електрополирана неръждаема стомана или пък на такава,
изработена от закалено стъкло, вариант за вграждане на
настилката или с LED светлини - изборът е изцяло Ваш.
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Елегантно. Дискретно. Надеждно.
ACO ShowerDrain S
Нов стандарт за елегантност в отводняването на бани.
ACO ShowerDrain S със завършващ
профил от неръждаема стомана е
дискретен душ канал, подходящ за
всеки интериор на баня, като осигурява надеждно отводняване. Душ
каналът съчетава дизайн и функционалност в едно решение. Съвременните зони за релакс комбинират
интериори от дърво, керамика или
стъкло с естествено или изкуствено
осветление, а оборудването и техническите елементи се вграждат почти
незабележимо в цялостния дизайн
на помещението и постигат елегантно оптическо решение.
Слотовите улеи са ключов компонент в концепциите за свободен
достъп и движение в банята, като
предлагат и дискретно естетическо
решение. Благодарение на своя изчистен дизайн, новият продукт ACO
ShowerDrain S може да присъства
като дискретен елемент от интериора на банята или пък да се превърне
в акцент в помещението.
Със своята ниска инсталационна дълбочина от само 55 mm, ACO
ShowerDrain S e предпочитаното решение при реновиране на санитарни
помещения.

Изборът от височини (55, 64 или 80
mm) позволява слотовият душ канал
да бъде използван при различни
монтажни ситуации. За видимата част
от душ канала се предлагат два вида
дизайнерски профила от неръждаема
стомана: Plate и Stripes.

Точка на привличане.
ACO EasyFlow

ACO EasyFlow® отводняване за
баня се прилага там, където
ефективността и естетиката трябва
да са в синхрон. ACO EasyFlow
предлага широка гама от кръгли и
квадратни дизайнерски решетки.
Всички решетки са изработени от
висококачествена електрополирана
неръждаема стомана. Заключващите
се решетки са подходящи за монтаж
на обществени места като уелнес
центрове и басейни.
ACO
EasyFlow
отводняване
за
баня предлага удобна модулна
система: подовите сифони могат
да се комбинират в зависимост
от индивидуалните изисквания с
различни видове решетки с кръгла
или квадратна форма – по избор, със
или без фланци за хидроизолация.

Предлага се и решетка с възможност
за вграждане на плочка. По този начин подовата площ не се прекъсва,
като отводняването се извършва по
средством дискретните слотове на
сифона. Максималната допустима
височина на подовата настилка е 15
mm. Предлага се и вариант с връзка
към хидроизолацията.
Допълнително може да се инсталира и Lightpoint осветление под решетките в червено, синьо, зелено и
бяло.

Имате високи
изисквания?
Имаме решение.
ACO EasyFlow отводняване за баня осигурява гъвкавост
в техническите решения и естетическо разнообразие в
зависимост от изискванията на приложението.
При дизайнерските решетки EasyFlow можете да избирате
между тези от неръждаема стомана и варианти от
закалено стъкло.

Функционално.
Елегантно.
Стабилно.
ACO ShowerStep

Дизайнерският преход ACO ShowerStep е предназначен за монтаж при
разлика в наклона на душ зоната.
Подът на банята е изцяло покрит с
плочки, плосък и без наклон, докато при душ зоната, плочките са с
едностранен наклон 1.5-2% към душ
канала.
Тази разлика в наклона създава промяна във височините на двете части,
която се увеличава в близост до душ
канала.
ACO ShowerStep се предлага в стандартни дължини, които могат да
се регулират по време на монтажа.
Също така са налични три височини,
предназначени за различните дебелини подови настилки.

Подчертани акценти.
ACO Lightline Pro

Превърнете Вашата баня в личен
уелнес оазис.
Oсветете душ зоната с дизайнерскo
осветление ACO Lightline Pro.
Подчертайте дизайнерската решетка
на душ канала или осветете
детайли от интериора за оптимална
сигурност.
Продуктът е изработен от профил от
неръждаема стомана с вградени LED
светлини. Предлага се в стандартни
дължини от 700 до 1 200 mm и във
вариант на топло или студено бяло.

Мокри стъпки.
ACO Walk-in

Дизайнерските скари ACO Walk-in предлагат елегантно решение - изискан
дизайн от дърво в комбинация с ефективно отводняване.

ACO Walk-in в зоната на душа:
Можете да релаксирате с часове под
душа, наслаждавайки се на уютна
визия и ефективно отводняване, без
притеснения, че влагата и водата
биха изменили дървената структура
на дизайнерската скара.
Скарите са изработени от 100%
водоплътен WPC материал с 65%
съдържание на дърво. АCO Walk-in
вана от неръждаема стомана и скара
от водоплътен материал се предлага
в размери от 700 x 500 до 1200 x
500 mm и се комбинира перфектно
с точкови сифон от серията АCO
EasyFlow. При дизайнерските скари
можете да изберете дизайн Тимбер
или Coal.

Timber

Coal

ACO Walk-in извън душа:
Опасността от подхлъзване остава
в миналото при използването
на дизайнерските скари ACO
Walk-in, които могат да бъдат
инсталирани пред душ зоната или
ваната. Системата включва вана
от електрополирана неръждаема
стомана - със или без възможност
за вграждане на сифон и решетка
от водоплътно дърво - Teak или
Lapacho.

Lapacho

Teak

