
ACO ShowerDrain S

Нов стандарт за елегантност в отводняването на бани



ACO ShowerDrain S – 
нов стандарт в отводняването на бани
ACO ShowerDrain S, изработен от неръждаема стомана и е дискретен душ-канал, подходящ за всеки интериор 
на баня, като едновременно с това осигурява оптимално отводняване. Душ-каналът комбинира дизайн и 
функционалност в едно решение. В съвременни интериори от дърво, керамика или стъкло, с естествено или 
изкуствено осветление, оборудването и техническите елементи се вграждат почти незабележимо в 
цялостния дизайн на помещението. Слотовите улеи са ключов компонент в концепциите за свободен достъп 
и движение в банята, като предлагат и дискретно естетическо решение.  

Впечатляващ хидравличен капацитет до 

0.8 l/s

Елегантно отводняване за баня с 

широчина само 2 cm

Мин. дълбочина на инсталация 55mm



ACO ShowerDrain S

2 cm

55mm

0,8 l/s

1500 mm

Тесен слот
С видима ширина от само 2 cm 
слотовият канал се вписва идеално 
във вашата душ-зона и  може да 
бъде инсталиран както напречно на 
помещението, така и до стената. За 
горната част можете да избирате 
между два вида дизайнерски 
решетки от неръждаема стомана. 

Минимална дълбочина на 
инсталация
Със своята ниска инсталационна 
дълбочина от само 55 mm, ACO Show-
erDrain S е предпочитаното решение 
при реновиране на санитарни 
помещения. Изборът от височини  
(55, 64 или 80 mm) позволява 
слотовия душ-канал да бъде 
инсталиран и в различни монтажни 
ситуации в ново или старо 
строителство.

Впечатляващ хидравличен 
капацитет
Тесният слотов канал има 
впечатляващ хидравличен капацитет 
до 0.8 l/s при 20 mm воден стълб и 
0.5 l/s при 0 mm воден стълб. Във 
всеки случай отводняването е 
гарантирано. 

Избор от размери
Новият ACO ShowerDrain S се предлага 
в стандартни дължини от 700, 800, 
900, 1,000, 1,200 и 1,500 mm. За 
всяка инсталация, която си 
помислите – включително и санитарни 
помещения с достъп за инвалиди, 
съгласно европейските изисквания.

ACO ShowerDrain S в цифри:



Висококачествен материал 
Неръждаемата стомана е 
висококачествен материал, който не 
само определя естетиката на ACO 
ShowerDrain S – дори невидимата 
част от улея е изработена от този 
високоустойчив материал. 

Сифони
За надеждно отводняване, всеки 
душ канал с дължина над 1,000 mm 
се предлага с 2 сифона. Всички 
необходими компоненти са 
включени в комплекта. 

Дизайнерска решетка Stripes

Воден затвор
Водният затвор може да бъде лесно 
изваден за почистване. Достъп до 
отточната тръба е възможен през 
отвора на водния затвор. 

Фланец за фина замазка от 
неръждаема стомана
Фабричният фланец за тънка 
замазка осигурява удобна връзка за 
различни видове замазка или 
хидроизолация. 

Съдържание на опаковката 
Продуктът съдържа душ-канал с 
избраната дизайнерска решетка, 
мрежа за едри отпадъци и 
регулируеми монтажни крачета (11, 
14, 16 и 22 mm) според вариантите 
за дебелина на настилката. В 
допълнение получавате два сифона 
(при дължина над 1,000 mm), с 
директни връзка към отточната 
тръба.

Решетки
Избор от две дизайнерски решетки 
от неръждаема стомана за видимата 
част на душ-канала. 

Дизaйнерска решетка Plate 



ACO ShowerDrain S

Информация за продукта

Предимства на продукта:

■ Шумоизолация, тествана съгласно EN

4109/VDI 4100

■ Мин. дълбочина на инсталация: 55 mm

■ Елегантно и дискретно решение за

отводняване

■ Опесъчен фланец за фина замазка или

хидроизолация

■ Впечатляващ капацитет на отводняване

до 0.8 l/s

■ Избор от стандартни дължини

■ Строителна височина: 55 – 80 mm до

фланеца от горната страна

■ Изработен от неръждаема стомана клас

304

■ Клас на натоварване K3

■ Хидравличен капацитет, изпитан

съгласно EN 1253

■ Аксесоари за допълнителна

шумоизолация, EN 4109/VDI, 4100

(включен в пакета)

■ Дебит

 � DN 50: 0,8 l/s (при 20 mm воден стълб

съгласно EN 1253)

 � DN 50: 0,5 l/s (без воден стълб))

 � DN 40: 0,65 l/s (при 20 mm воден

стълб съгласно EN 1253)

 � DN 40: 0,5 l/s (без воден стълб)

 � DN 32: 0,55 l/s (при 20 mm воден

стълб съгласно EN 1253)

 � DN 32: 0,35 l/s (без воден стълб)

■ Широчина на тялото: 94 mm (вкл.

фланец)

■ Видима широчина на тялото: 34 mm

■ Дължина на тялото (L2) = L1 + 60 mm

■ Връзка DN 50/DN 40/DN 32 към

стандартни канализационни тръби

■ Пакета включва мрежа за едри отпадъци

и регулируеми монтажни крачета

■ Регулиране на посоката на заустване на

180°

L1
L2

55
 –

 1
10

34
94

Отводнителен улей

Дължина 
[mm]

Арт. No.

Височина: 55 mm/DN 32
700 9010.75.00
800 9010.75.01
900 9010.75.02

1000 9010.75.03
1200 9010.75.04
1500 9010.75.05

Височина: 64 mm/DN 40
700 9010.75.10
800 9010.75.11
900 9010.75.12

1000 9010.75.13
1200 9010.75.14
1500 9010.75.15

Височина: 80 mm/DN 50
700 9010.75.20
800 9010.75.21
900 9010.75.22

1000 9010.75.23
1200 9010.75.24
1500 9010.75.25

Дизайнерски решетки от неръждаема стомана

Дизайн Дължина 
[mm]

Арт. No.

Plate

700 9010.75.50
800 9010.75.51
900 9010.75.52

1000 9010.75.53
1200 9010.75.54
1500 9010.75.55

Stripes

700 9010.75.60
800 9010.75.61
900 9010.75.62

1000 9010.75.63
1200 9010.75.64
1500 9010.75.65



Преглед на ситемата ACO ShowerDrain 

C-line е икономично и функционално
решение от серията ACO Shower-
Drain. Този продукт е оптимално
решение при оборудване а големи
проекти. Избор от дизайнерски
решетки от неръждаема стомана и
вариант за вграждане на настилка в
душ-канала.

ACO ShowerDrain S – елегантния 
душ-канал Благодарение на своя 
минималистичен дизайн ACO 
ShowerDrain S може да бъде 
дискретен детайл в интериора на 
вашата баня или може да допринесе 
за естетичното решение с 
изчистените си линии. ACO 
ShowerDrain S има подходяща 
височина за всички видове 
инсталация: 
С височина от само 55 mm при 
варианта с 25 mm воден затвор,  

ACO ShowerDrain E – 
многообразния душ-канал 
Можете да създадете дизайнерски 
акценти като изберете от гамата 
дизайнерски решетки или да 
вградите настилката в душ-канала за 
оптически непрекъсната повърхност.

ACO ShowerDrain C – 
функционалния душ-канал

ACO ShowerDrain S е перфектното 
решение при реновиране на помещения 
с ограничена монтажна височина, 
докато варианта с височина 80 mm (50 
mm воден затвор) е идеален при ново 
строителство. ACO ShowerDrain S с 
височина 64 mm е универсално 
решение (34 mm воден затвор) – нито 
много висок, нито прекалено плитък с 
добър капацитет на отводняване.

С модулите ACO ShowerDrain 
Lightline можете да добавите 
допълнително осветление към 
зоната на душа.В допълнение 
системата предлага и избор от 
ъглови и дъговидни душ-канали. 
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ACO. The future of
drainage.

ACO Building Elements Ltd.
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www.aco.bg 
The ACO Group. We protect, design and drain.

Ïðîäóêòèòå íà ACO ùå íàìåðèòå â:




