
Online Webinar, 17.03.2022

за отводняване на санитарни помещения и СПА зони

Дизайн в банята – иновативни решения



ACO. creating

the future of drainage

• 5.400 Служители в повече от 

40 държави по света (Европа, 

Северна и Южна Америка, 

Азия, Австралия, Африка)

• 35 Производствени бази в 18

страни





https://www.aco.bg/our-services/aco-webinars



ACO решения за отводняване

на санитарни помещения



ACO ShowerDrain E +
Надеждното решение

ACO ShowerDrain S +
Иновативното решение

ACO ShowerDrain C Black
Функционалното решение

ACO ShowerStep
Дизайнерското решение



Локално вторично отводняване 
на ниво хидроизолация

Фабрично закачена за тялото 
геотекстилна пола за по-добра 
връзка с хидроизолацията

Изпълнява нива I-III на 
шумоизолация съгласно VDI 
4100

Водният затвор може да бъде 
окомплектован с 
противопожарен патрон

Ефективно отводняване на 
ниво хидроизолация

100% водоплътна
душ зона

Надеждна шумоизолация
и пожарозащита





Лесен и бърз монтаж

Функционален дизайн

Лесно почистване

Регулиране на височината 
посредством монтажни винтове, 
които могат да бъдат скъсени 
при нужда, без необходимост 
от допълнителни инструменти

Елегантният профил на душ-
канал от неръждаема стомана 
впечатлява със своя изчистен 
дизайн. Вграденият наклон на 
улея позволява оптимално 
оттичане и лесна поддръжка.

Благодарение на функцията 
“Tip & Flip” решетката може да 
се сваля лесно и без 
инструменти, чрез леко 
притискане в ъгъла. 
Влакноуловителят и водният 
затвор също могат лесно да 
бъдат отстранени за почистване.



Инсталационна височина от 
само 65 mm позволява да се 
използва и при реконструкции

В стилен черен цвят постигнат 
след прецизно прахово 
боядисване
Уникален профил на решетката 
без остри ръбове и лазерно 
рязане

Предлага се във варианти с 
хоризонтални фланци или 
вертикален фланец за плътен 
монтаж до стена

Ниска инсталационна 
височина

Дизайнерски финиш в 
черен цвят

Свобода на проектиране 
и приложение





Дизайнерски профил за наклон 
от електрополирана неръждаема 
стомана

В зависимост от дължината 
създава препоръчителен наклон 
между 1,5 % и 2 % към 
линейния отводнител и 
подпомага оттичането на водата

Профилът има гладка 
хоризонтална повърхност с шир. 
12 mm

Устойчиво хигиенно 
решение

По-ефективно 
отводняване в душ зоната

Може да служи за основа 
на стъклен параван





ACO решения за отводняване

на СПА зони





ACO ShowerDrain Public



ACO Slot 8



ACO Slot 8

Подходящо решение за външно и вътрешно приложение





Имате въпроси?



www.aco.bg/contacts



Не се колебайте да се свържете с мен!

Десислава Янакиева

Продуктов Мениджър
Хотели и обществени сгради
yanakieva@aco.bg
0886 601 417
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