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ACO ShowerDrain
Najlepšia kombinácia funkcie a formy
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ACO v kúpeľni

Najkvalitnejší materiál, bezchybné opra-
covanie a nadčasový dizajn zaručia vašej 
kúpeľni maximálnu funkčnosť a exkluzivi-
tu. Vaša nová kúpeľňa bude profitovať zo 
skúseností poprednej svetovej značky pre 
profesionálne bodové a líniové odvodne-
nie: ACO.

Doprajte si príjemný pocit môcť sa spoľa-
hnúť aj pri plánovaní dôležitých detailov 
vašej kúpeľne na výnimočný dizajn a per-
fekcionalizmus
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Aj v novej kúpeľňovej architektúre platí: 
menej je viac

Myšlienka bezbariérového usporiadania 
kúpeľne  sa opiera o predstavu veľkory-
so pôsobiaceho priestoru, dosiahnutého 
minimalizovaním použitých materiálov 
a odbúraním optických ako aj reálnych 

bariér. Koncepcia sprchových žľabov 
ACO ShowerDrain je navrhnutá tak, aby 
v kúpeľni poskytovala maximálnu slobodu 
priestoru, avšak s ohľadom na súčasné 
oddelenie mokrej a suchej časti kúpeľne.
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Čisté línie

Rovný sprchový žľab ACO ShowerDrain 
dodá estetický akcent všade tam, kde 
si ho želáte: popri stene, paralelne poz-
dĺž zásteny alebo hocikde v priestore. 
Štandardné dĺžky ako aj individuálne 
vyhotovenia na mieru pri antikorových 

roštoch dávajú Vašej fantázii voľnosť bez 
nutnosti uzatvárania kompromisov.
K dispozícii je osem rôznych variant roš-
tov z antikora, výnimočný efekt je možné 
dosiahnuť s použitím skla alebo výplne 
roštu z kúpeľnových obkladov.
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Dizajny roštov pre rovné sprchové žľaby ACO ShowerDrain

* Osvetlenie roštov je dostupné vo farbe modrej, červenej, zelenej a v prevedení farebný dážď.  

Quadrato

Flag

Curl

Hawaii

Chain

Mix

Pixel

Wave

Mix roštov 
s osvetlením *

Slot

Square

Water

Tile
(výplňový rošt)
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* Ďalšie dostupné sklenené a minerálne rošty sú: sklo čierne, 
sklo šedé, sklo hnedé, sklo čierne s bielymi pásmi, sklo biele 
s čiernymi pásmi, sklo biele so šedými pásmi, sklo biele 
s čiernym motívom rastlinných lístkov, sklo chrómové s čier-
nym motívom rastlinných lístkov, sklo Wenge, minerálny rošt 
biely, šedý a čierny.

Sklo* 
chrómové

Sklo 
šedé s bielymi pásmi

Sklo 
čierne

Sklo čierne
s motívom 
rastlinných lístkov

Sklo 
biele
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ACO ShowerDrain
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Extravagantné zaoblenie

Vytvorte si zo sprchovania výnimočný zážitok: v spolupráci 
s Glamü, renomovaným výrobcom sprchových predelov (zásten), 
sme vyvinuli oblúkový ACO ShowerDrain.

Oblúkový sprchový žľab ponúka flexibilnú možnosť upevnenia 
sklenenej sprchovej zásteny dostupnej v rôznych prevedeniach. 
Z kompaktnosti ACO sprchových žľabov a sklenených predelov 
vzniká opticky exkluzívne a konštrukčne elegantné  riešenie pre 
Vašu kúpeľňu. 
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Dizajny roštov pre oblúkové sprchové žľaby ACO ShowerDrain

* Osvetlenie oblúkových roštov je dostupné vo farbe modrej, červenej, zelenej a v prevedení farebný dážď.  

Pixel

Tile (výplňový rošt)

Flag

Curl

Flag s osvetlením*                

Hawaii

Quadrato
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Decentné rohové riešenie

Opticky decentné riešenie ponúka ACO ShowerDrain v jeho
rohovom prevedení. Pri antikorových, elektrolyticky leštených 
roštoch, si môžete vybrať z ôsmych variant alebo môžete siahnuť 
po výplňovom rošte pre decentný dizajn Vašej kúpeľne.
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Dizajny roštov pre rohové sprchové žľaby ACO ShowerDrain

* Osvetlenie rohových roštov je dostupné vo farbe   
   modrej, červenej, zelenej a v prevedení farebný dážď. 

Wave

Tile (výplňový rošt)

Quadrato

Pixel

Hawaii

Flag

Curl

Chain

Mix

Chain s osvetlením*
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Exkluzívny vstup

S použitím Walk-In riešenia dosiahnete výni-
močný a originálny estetický efekt. 
Walk-In pozostáva z rámu s vloženým, vodeodol-
ným, olejom opracovaným roštom z tvrdeného 
dreva, pod ktorým sa skrýva elektrolyticky lešte-
ná antikorová vaňa – alternatívne s, alebo bez 
odtoku.







Pravý zážitok pre oči: ACO ShowerDrain Walk–in
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Hra svetiel

Vykúpte svoju kúpeľňu v magickej žiari! 
S prvými osvetlenými sprchovými žľabmi rady ACO Lightline 
urobíte z každého sprchovania vizuálny zážitok. 
Úsporné LED-diódy s dobíjateľnými batériami sú aj dodatočne 
jednoducho zabudovateľné. Rozsvietia sa automaticky spolu 
s dopadajúcou vodou a s krátkym časovým posunom sa tiež 
automaticky vypínajú. 

Osvetlenie je dostupné pre rovné, oblúkové, ako aj rohové spr-
chové žľaby,  štvorcové  a okrúhle odtokové vpusty vo farbách 
modrej, červenej, zelenej a vo farbe dúhového dažďa. 
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Výrazný prvok

Zostaňte náročný aj pri minimalistických riešeniach. 
Bodové vpusty s oblúkovým alebo štvorcovým roštom sú tech-
nické a estetické alternatívy k sprchovým žľabom. Pre štvorco-
vé a kruhové antikorové rošty sú k dispozícii rôzne varianty 
dizajnu.
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Dizajny roštov pre bodové vpusty

Uzamykateľné verzie sú k dispozícii pre 
všetky dizajnové pravouhlé rošty.

* Osvetlenie roštov je dostupné vo farbe 
   modrej, červenej, zelenej a teplej bielej.

Mix roštov s osvetlením*

PalmWave Hawaii

Pixel CurlLinea ForestMixQuadrato
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Dizajny roštov pre bodové vpusty

Quadrato

Wave

Mix

Linea

Forest

Palm

Hawaii Hawaii s osvetlením*

Curl

* Osvetlenie roštov je dostupné vo farbe modrej, červenej, zelenej   
   a teplej bielej.
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ACO Stavebné prvky, s.r.o.

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: aco@aco.sk
www.aco-sanita.sk
www.aco.sk


