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Door de klimaatverandering krijgen we 
in Nederland steeds meer te maken met 
extreme regenbuien en langere periode 
van droogtes. De hieruit voortvloeiende 
wateroverlast en –tekorten vragen om 

-
-

2 -
tratie- en bergingssysteem.

ACO Stormbrixx SD  
Geschikt voor belasting door 
personenauto’s in de openbare 
ruimte en rondom woningen.

ACO Stormbrixx HD
Geschikt voor belasting door zwaar 
verkeer bij opritten, in de openbare 
ruimte en industrieterreinen



2

 6

Bergingssysteem 10



the future of drainage
ACO. creating 

Vertrouwen op de kracht van een 

watermanagement. Als producent en ontwikkelaar van innovatie-
ve en duurzame afwateringsproducten en –systemen biedt ACO 
oplossingen voor consumenten en professionals in de civiele-, 
installatie- en bouwtechniek.
 

opvangen, behandelen, bergen en afvoeren van (regen)water. 

optimaal gebruik maken van water. Dat is onze passie.
 

-

te blinken in innovatie, kwaliteit, gebruikersgemak, veiligheid, 

opdrachtgevers met elk afwateringsvraagstuk.
 

30
productlocaties in 15 

landen

900 Mio.
Euro omzet in 2019

5.000
medewerkers in meer dan 

40 landen

ACO Stormbrixx



Opvangen van 
het water

ACO afwateringsgoten en 
putten vangen het water snel 

verder de afwateringsketen 
in. Veiligheid en comfort voor 
de mensen, gebouwen en 
verkeer wordt hiermee ge-
waarborgd. Toegesneden op 
het toepassingsgebied biedt 
ACO systemen geschikt voor 

te voeren debieten, beschik-

-
sende uitstraling.

Bergen van het 
water

soms van dien aard - en de 
beschikbare afvoercapaciteit of 
lozingsvergunning dusdanig 

van de ACO systeemketen ver-

Behandeling van 
het water

Het verzamelde afvalwater is 
vaak verontreinigd waardoor 
het niet direct geloosd mag 
worden op het riool. Het ACO 
afscheiderprogramma biedt 

-
nigen af te scheiden. Zowel 
voor diverse lichte vloeistof-

metalen.

Lozen / pompen

De laatste stap is de interface 
tussen de ACO systeemke-
ten en de daaropvolgende 
systemen of processen in 
de waterketen. ACO levert 

om het water af te geven aan 
de bodem, systemen voor 

of oppervlaktewater met of 
zonder debietregeling en 
pompen om het water over 
grotere afstanden te transpor-
teren of hoogteverschillen te 
overbruggen.

ACO Stormbrixx
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Minimalistische constructie 
en toch bijzonder sterk

sterke constructie te garanderen én om 
te voorkomen dat het grondpakket het 
systeem kan binnendringen, wordt alleen 
het samengestelde systeem voorzien van 

er een volledig open systeem, zonder 
belemmerende zijwanden, met een netto 

Stapelbaar dus minimaal 
transportvolume 
De basiselementen van gerecycled poly-
propyleen (PP) zijn stapelbaar en hebben 
een gemakkelijk hanteerbaar gewicht. 
Dit zorgt voor een eenvoudige opslag, 
levering en logistieke handelingen op de 

er alleen materiaal verplaatst en geen 
onnodig volume. 

zijn twee belangrijke thema’s bij duurzaam 
waterbeheer. 

het gaat om het milieu. We doen er alles 

2 

prestatieladder. Daarom hebben wij een 
kritische kijk op productontwikkelingen.

analyseren wij de meest toegepaste kratten 
in de markt en luisteren wij goed naar de 
wensen van opdrachtgevers. Daarom is de 

-

2

en bergingssysteem.  

2

Vereenvoudigde opslag, handling en logistiek

stapelbare basiselementen

 Minder opslagruimte, denk ook aan de 
tijdelijke opslag op het werk

 
minder! 

 Minder handeling op de bouwplaats, 
minder vrachten lossen en minder  
verplaatsingen tot in de bouwput.

2 voordelen

ACO Stormbrixx
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Eenvoudige verwerking 
zonder hulpstukken

conventionele manier met elkaar ver-
bonden worden met behulp van koppel-
stukken. Tevens zijn er accessoires beschik-
baar zoals aansluitstukken voor leidingwerk 
en ont- en beluchting, koppelstukken, 
geotextiel, geomembranen en een con-
troleschacht van 600 x 600 mm.

Echter, het grote voordeel van de 

‘Brick-bonding’ verbindingstechniek. 

De basiselementen (met elk acht zuilen) 
worden eenvoudig en snel als bouwste-
nen kruiselings in elkaar geklikt (steen-/
kruisverband) zonder dat hiervoor gereed-
schap nodig is. Een ongeëvenaard stabiele 
unitstructuur is het resultaat, die bovendien 
montagetijd en energie bespaart.

Eenvoudig te inspecteren 
en onderhouden

van vlakke ‘rijbanen’ in x-y-richtingen. 
Doordat de tussenwanden ontbreken 

controleschacht bereikbaar voor cam-
era-inspectie en eventuele reiniging. Er zijn 

om het systeem toegankelijk te maken voor 

ACO Stormbrixx
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Bij hevige neerslag vangt het ondergrondse 

water schoon genoeg is. Daarom kan voor-
behandeling nodig zijn zodat ondergronds 
alleen gezuiverd water wordt opgevangen 

Geotextiel als 
omhulsel verhin-
dert dat de om-
liggende grond 

binnendringt.

Inspectie-opening
Zijpaneel
Basiselement 

Inlaat

pagina). Vervolgens wordt het zuivere water 
-

grondwater lokaal aan te vullen. Belangrijke 
voorwaarden hierbij zijn dat het grondwater 

-
-

band worden geplaatst.
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ACO Stormbrixx



 

-
me hoeveelheden regenwater verwerken. 

straat tegen te gaan. 

Geotextiel als 
omhulsel verhin-
dert dat de om-
liggende grond 

binnendringt.

Geotextiel

Inlaat

-
water ondergronds opgeslagen, om het 

Inspectie-opening
Zijpaneel
Basiselement 

Uitlaat

ACO Stormbrixx
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dient te allen tijde door de verantwoordelijke 
instanties te worden goedgekeurd.

ACO Stormbrixx
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dekking

 
inbouwdiepte

Toepassingsgebieden:  
 
I  
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Voor elke situatie 

Stormbrixx SD



dekking

 
inbouwdiepte

Toepassingsgebieden:  
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Stormbrixx HD



stellaag

ρpr = 0,97

Opvullen met te verdichten 
en infiltreren materiaal

35 cm afdekking met 
draagkrachtig materiaal bijv. grind

5 cm steenvrij te 
verdichten materiaal

draagkrachtige, verdichtings- en infiltratiegeschikte grond

opvulling 

5cm dikke laag 
van grind 2-8 mm

dekking

Alleen mogelijk als de opbouw conform Ev2 is uitgevoerd.

 Lagen Begaanbaar Berijdbaar

Dekking Inbouw-diepte Dekking Inbouw-diepte

min. max. max. min. max. max.l
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,5 * 2.000 * 2.000

1 * 2.000 * 2.000

1,5 * 2.000 * 2.000

2 * 2.000 * 2.000

2,5 * 2.000 * 2.000
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Alleen mogelijk als de opbouw conform Ev2 is uitgevoerd.

EV2 = 45 MN/m²

stellaag

draagkrachtige, verdichtings- en infiltratiegeschikte grond

Opvullen met te verdichten 
en infiltreren materiaal

Planum

35 cm afdekking met 
draagkrachtig materiaal bijv. grind

10 cm steenvrij te 
verdichten materiaal

opvulling 

5cm dikke laag 
van grind 2-8 mm

dekking

 Lagen Begaanbaar Berijdbaar

Dekking Inbouw-diepte Dekking Inbouw-diepte

min. max. max. min. max. max.l
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,5 * *

1 * *

1,5 * *

2 * *

2,5 * *

* *

* *

ACO Stormbrixx
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ACO. creating 
the future of drainage

Postbus 217

7006 RD Doetinchem

www.aco.nl

 


