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ACO Markant

De hoogwaardige ACO Kunststof ramen 
vormen een compleet programma geschikt 
voor bijgebouwen en kelders welke gebruikt 
worden als, hobbyruimte, stal of berging.  
De systemen zijn geschikt voor inbouw 
bij houtskeletbouw,  metselwerk en bij 
renovatie. De ACO ramen zijn leverbaar 
als valraam of draai- kiepuitvoering in wit 
kunststof.

De ACO Kunststoframen zijn volledig uit 
slagvast kunststof vervaardigd en de 
profielen bestaan uit meerdere kamers 
voor een goede isolatie en voorkomen 
koudebruggen.

De draai-kiepramen worden standaard met 
dubbelglas geleverd. De valramen zijn ook 
leverbaar in enkelglas.

Inleiding

De ACO-groep staat wereldwijd voor 
kwaliteit, ervaring en innovatie op 
het gebied van Afwateringstechniek 
voor toepassingen in Civiele techniek, 
Bouwtechniek en Installatietechniek. In 
Nederland biedt ACO B.V. met o.a. de 
merken ACO Drain en ACO Passavant 
hoogwaardige producten en een goede 
advisering en service.

De 3 rode balken in het logo staan voor de 
drie kerncompetenties van ACO; 
 · Afwateren
 · Zuiveren
 · Verpompen
ACO biedt hiermee complete systeem
oplossingen voor afwatering van ge-
bouwen en buitenruimte.

Wij zorgen voor de afwatering
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K e l d e r s  e n  b e r g i n g e n  i n  e e n  n i e u w  d a g l i c h t

Draai- en kiepramen uit kunststof

breedte

in cm

80

100

100

100

100

hoogte

in cm

60

50

60

80

100

glasoppervlak

in cm2

2.400

2.400

3.200

4.800

6.400

Voor artikelnummers zie geldige prijslijst.

Afwijkende maten zijn vanaf 65 x 47 

cm resp. 47 x 65 cm met draai- en kiep 

uitvoering mogelijk.

Dubbele afdichting– sponning. Door het 

verzetten van de afdichting kan het 

beschermrooster slagregendicht gemonteerd 

worden.

binnen buiten

ACO draai- en kiepramen vervaardigd uit 
hoogwaardig slagvast kunststof zijn 
standaard uitgerust met dubbelglas. 
(Rc-waarde 1,1W/m2. De holle 
meerkamerprofielen van de kozijnen en 
ramen zorgen voor een prima isolatie. 
Rondom zijn rubberen afdichtingen/ 
sponningen aangebracht. Deze zorgen 
voor een extra bescherming tegen 
weersinvloeden en geluidshinder. 
Optioneel verkrijgbare beschermroosters 
en handgrepen kunnen ook naderhand 
probleemloos worden gemonteerd.

Toepassingsgebieden

 n Kelders
	 n Bergingen 
	 n Stallen
	 n Kantoor-/hobbyruimten
	 n Gastenverblijven

Productspecificaties

 n Slagvast, vorm- en kleurecht PVC
 n 3-kamerprofiel
 n Profiel versterkt naar afmeting
 n Kleur wit
 n 24 mm dubbelglas 
  (Rc-waarde 1,1 W(m2.K)
 n Montage met VEKA muurankers 
  mogelijk
 n Inbouw van beschermroosters 
  naderhand mogelijk

Productvoordelen

 n Duurzaam materiaal
 n Onderhoudsarm
 n Esthetisch en kleurvast, 
  blijft mooi wit
 n Isolerend, bespaart 
  verwarmingskosten
 n Eenvoudige montage
 n Groot glasoppervlak door 
  smal profiel
 n Optioneel rooster beschermt 
  tegen inbraak of het binnendringen 
  van knaagdieren.
 n Afwijkende maten en uitvoeringen 
  op aanvraag mogelijk
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binnen buiten

breedte

in cm

60

80

100

100

100

100

hoogte

in cm

40

60

50

60

80

100

glasoppervlak

in cm2

1.153

2.969

3.023

3.877

5.585

7.293

Voor artikelnummers zie geldige prijslijst.

Afwijkende maten zijn vanaf 40 x 23 cm 

resp. 23 x 40 cm als valraam mogelijk.

Valramen uit kunststof

Dubbele afdichting– sponning. Door 

het verzetten van de afdichting kan het 

beschermrooster slagregendicht gemonteerd 

worden.

Productspecificaties

 n Slagvast, vorm- en kleurecht PVC
 n 3-kamerprofiel
 n Profiel versterkt naar afmeting
 n Kleur wit
 n Standaard beglazing
   - enkelglas 5 mm
   - dubbelglas 14 mm 
 n Sluiting met drie openingsstanden
 n Montage met VEKA muurankers 
  mogelijk
 n Kiepraam van binnenuit uitneembaar
 n Inbouw van beschermroosters 
  naderhand mogelijk

ACO valramen vervaardigd uit hoog-
waardig slagvast kunststof kunnen voor 
(permanente) ventilatie in 3 ventilatie-
standen worden vastgezet. De ramen zijn 
uitgerust met enkel- of dubbelglas en 
verkrijgbaar in de kleuren wit en bruin. 
Door het materiaalgebruik zijn de ramen 
onderhoudsvrij en weerbestendig. 
Optioneel verkrijgbare beschermroosters 
zorgen voor een verhoogde bescherming 
tegen inbraak en voorkomen het binnen-
dringen van knaagdieren. Deze roosters 
uit verzinkt staal voorzien van een 
poedercoating kunnen ook naderhand 
probleemloos worden gemonteerd.

Toepassingsgebieden

	 n Garages 
	 n Bergingen
	 n Stallen

Productvoordelen

 n Duurzaam materiaal
 n Esthetisch en kleurvast, 
  blijft mooi wit
 n Isolerend, bespaart 
  verwarmingskosten
 n Onderhoudsarm
 n Eenvoudige montage
 n Groot glasoppervlak door 
  smal profiel
 n Optioneel rooster beschermt 
  tegen inbraak of het binnendringen 
  van knaagdieren.
 n Afwijkende maten en uitvoeringen 
  op aanvraag mogelijk
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Speciale uitvoeringen

Beschermroosters voor valramen

Valraam met ventilatieaansluiting ø 110 mm Valraam voor een stookruimte met 

ventilatierooster

Beschermrooster van verzinkt staal met 

bevestigingsmateriaal

Beschermrooster van thermisch verzinkt staal, 

met witte poedercoating, met 

bevestigingsmateriaal

In de speciaal voor de beschermroosters 
geconstrueerde bevestigingsopeningen van 
de ACO ramen voor kelder of berging, 
kunnen probleemloos passende 
beschermroosters bij de raammaat 
geplaatst worden.

Muurankers zijn als toebehoren 
verkrijgbaar.
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De ACO Therm® kozijnen en ramen vormen een compleet 
programma voor de woning. De systemen zijn geschikt voor zowel  
metselwerk, in het werk gestort beton en prefabelementen. Denk 
hierbij ook aan renovatie. De kozijnen zijn volledig uit kunststof 
vervaardigd en voorkomen koudebruggen.
De ACO Therm® ramen kunnen naar wens met enkel- of dubbelglas 
geleverd worden. Ook zijn er uitvoeringen met aansluiting voor 
wasdrogerslang of metalen beschermingsrooster.

Vraag de ACO Markant Therm® documentatie aan voor productinformatie

Vraag de ACO Markant Lichtschachten documentatie aan voor productinformatie

De ACO Allround Lichtschachten en ventilatieschachten vormen 
samen met de ramen en kozijnkantstukken een compleet 
programma voor de kelderbouw. De systemen zijn geschikt voor 
zowel plaatsing tegen metselwerk- als betonwanden. 

Gerelateerde ACO producten
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Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD  Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

© 2009 ACO 

De informatie in deze brochure werd door ACO 

met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 

In verband met de voortdurende verbetering van 

bestaande producten en de ontwikkeling van 

nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht 

voor specificaties te wijzigen. Het is de

verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de 

verbruiker vast te stellen, dat het ACO product 

geschikt is voor de geplande toepassing en 

verwerkt wordt volgens de geldende inbouw-

voorschriften. Aan de aanbevelingen en 

suggesties kunnen geen rechten worden 

ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiks-

omstandigheden buiten de controle van ACO 

liggen. AC
O
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Wij zorgen voor de afwatering

 Productgroepen:

n  ACO Drain®

n  ACO Passavant

n  ACO Stainless

n  ACO Profiline

n  ACO Pipe®

n  ACO GM-X

n  ACO Self®

n  ACO Markant

n  ACO Sport

n  ACO Pro

n  ACO ShowerDrain

 


