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Douchegoten

Strakke lijnen vormen de basis voor een minimalistische designbadkamer en wellnessruimte. De lijn
die een ACO ShowerDrain douchegoot zet zorgt
voor een stijlvol accent. Er is keuze uit veel
verschillende uitvoeringen, met naar wens een RVS
of elektrolytisch gepolijst rooster, maar ook
speciale afdekkingen van glas met een print of
betegelbare roosters! Als producent heeft ACO de
mogelijkheid ﬂexibel in te spelen op speciﬁeke
wensen. Daarom kan altijd de door de architect
gewenste vorm, lengte of anderszins van de
standaard afwijkende uitvoering worden gemaakt.
Integreer prachtige high-tech lichteffecten in je
badkamer. Elke keer wanneer het water van de
douche begint te stromen licht de LED-verlichting
in de goot op. Kies voor zwoel rood, rustgevend
groen, verfrissend blauw of alle kleuren van de
regenboog!

Pompinstallaties
Douches, toilet of sauna in een kelder
plaatsen, geen probleem. Met de
compacte opvoerinstallaties van ACO wordt afvalwater, al dan niet fecalienhoudend, snel en efﬁcient
afgevoerd richting het riool.

Afvoerputten

Zwembadgoten

De ACO ShowerDrain vloerput in de
douche of sanitaire ruimte is een
ware eye-catcher. Rond of vierkant, ACO zorgt voor
design in zijn ultieme vorm. De designranges
maken het mogelijk om de douchegoten en
vloerputten probleemloos met elkaar te combineren. Dit is ideaal voor grotere complexen als
bijvoorbeeld sauna’s, sport centra, en woningen
met meerdere sanitaire ruimtes.
Voor toepassingen in openbare ruimtes zijn de roosters
verknevelbaar te leveren.

Om overslaand water rondom een
zwembad snel af te voeren zijn goten
ideaal. ACO levert hiervoor de oplossing, altijd

afgestemd speciﬁeke klantwens qua vorm en
functie en uitstraling. Door de goten modulair op te
bouwen met elementen (tot 6m) die eenvoudig aan
elkaar te koppelen zijn. Hiermee kunnen gootsystemen van elke gewenste vorm en lengte gecreëerd
worden.

Lichtschachten
en kelderramen

Afvoergoten
Sleufgootsystemen zijn
een economische vorm van lijnafwatering.
De standaard breedte van de afwateringssleuf is 8,
12 of 20 mm (andere breedtes op aanvraag).
Bouwhoogte vanaf 60 mm is mogelijk waarbij voor
een maximale zelfreinigende werking van
ingebouwd afschot in de goot gebruik wordt
gemaakt. Het gootproﬁel ‘easy clean’ vereenvoudigt reiniging en inspectie van het gootsysteem.
Groot voordeel van sleufgoten in openbare
ruimtes, is dat deze een hygiënischer aanblik
geven doordat er geen haar, pleisters e.d. op de
roosters zichtbaar zijn.

Regelmatig worden wellnessruimtes of
kleed en doucheruimten in een kelderruimte geplaatst. Om de beleving in,
en de practische bruikbaarheid van, deze
kelderruimtes te vergroten kunnen deze ruimtes
van daglicht voorzien worden middels de ACO
Markant koekoeken en kelderramen.
ACO Markant koekoeken zijn ook in grondwaterdichte uitvoering te verkrijgen, evenals kelderramen in overstromingsveilige uitvoering.

Compacte vetafscheiders voor pantry’s
en keukens
Q Afwatering voor daktuinen en terassen
Q Muurdoorvoeren voor een waterdichten
buisdoorvoer in een kelderwand bij drukkend
grondwater
kijk ook hiervoor op www.aco.nl
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