
Elegáns vízelvezetési megoldások

ACO a fürdőszobában







Akadálymentes fürdőszoba
egyedi dizájnnal

Az épített zuhanyzóval ellátott 
akadálymentes fürdőszobák általában 
tágasabbnak hatnak, hiszen sokszor 
nyitott zuhanyfülkét tartalmaznak. 
A padlóval egy szintben található 
zuhanyzók elődeit megtalálhatjuk 
a keleti kultúrában, illetve napjaink 
modern fürdőiben is.  
A jól megtervezett fürdőszobák a 
nyugalom szigeteként működnek. 

Az ACO rozsdamentes acélból 
készült zuhanyfolyókái biztosítják a 
szabadságot ahhoz, hogy a fürdőszoba 
csempéjét megtörés nélkül vezessük 
át a zuhanyzó területére. Ugyanakkor 
markánsan elkülöníthetjük a fürdő 
száraz és nedves területeit. 



ACO Exclusive Plusz zuhany- 
folyóka Stripe mintázatú ráccsal



ACO Modular Plusz zuhanyfolyóka 
a fürdőszoba csempéjével burkolt 
Twist fedlappal

EXCLUSIVE PLUSZ ÉS MODULAR  
PLUSZ ZUHANYFOLYÓKÁK



Az univerzális zuhanyfolyókák

A magas minőséget képviselő ACO  
Exclusive Plusz és Modular Plusz 
zuhanyfolyókák másodlagos 
vízelvezetésüknek köszönhetően új 
iparági mércét hoznak létre a gyors és 
biztonságos beépítés terén, miközben 
megfelelnek a modern fürdőszobákkal 
szemben támasztott elvárásoknak. 

A zuhanyfolyókákat a rozsdamentes 
acélból készült, választható rácsok 
teszik egyedivé. 

A lehetőségek:

■	9 különböző rozsdamentes acél rács 
■		2 burkolható fedlap (Twist és 

burkolható), amelybe a fürdőszoba 
csempéje méretre vágható

■	3 üveg fedlap
■	2 rozsdamentes fedlap  
 (Twist és Stripe)



Dizájnrácsok az ACO Exclusive Plusz és Modular Plusz zuhanyfolyókákhoz

Rozsdamentes acélból készült rácsok

Biztonsági üveg felsőrészekBurkolható felsőrészek
(max. 10 mm)

Hullám

Szita

Zászló Mix

Twist

Stripe

180°

Floor

Twist

Fehér

Fekete

Szürke

Piano

Signature*

* Az ügyfél igénye szerinti felirattal ellátva rendelhető.



ACO Exclusive Plusz zuhanyfolyóka 
rozsdamentes acél Twist felsőrésszel
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Comfort zuhanyfolyóka  
burkolható fedlappal

COMFORT ZUHANYFOLYÓKA



A nagy kapacitású zuhanyfolyóka

A Comfort zuhanyfolyókák egyet 
jelentenek a professzionális fürdőszobai 
vízelvezetéssel. A több alkalommal 
díjazott folyókák az akadálymentesen 
kialakított fürdőszoba kikerülhetetlen 
elemeivé váltak. A rozsdamentes 
acélból készült termékek egyesítik a 
funkcionalitást és a dizájnt.  
 

Az alapanyagnak köszönhetően a 
használatból adódó karcolások és 
egyéb behatások kevésbé hagynak 
nyomot rajta, miközben a tisztítószerek 
hatásának is ellenáll. 
A látványos, magasfényű felület 
kevésbé érzékeny a szennyeződésre és 
könnyen tisztítható.

A Comfort zuhanyfolyóka rácsválasztéka

Szita

Hullám

Perforált

Burkolható

Massive

Piano



A fekete soha nem megy ki a divatból

Elegáns, visszafogott, ugyanakkor 
meghatározó. Legyen szó járművekről, 
ruhákról vagy akár fürdőszobákról.  
A fürdőszobát egyedivé teszi a fekete 
kivitelű ACO Nero zuhanyfolyóka. Miért 
olvadna bele a tömegbe, ha ki is tűnhet 
onnan?

NERO ZUHANYFOLYÓKA



Nero zuhanyfolyóka – az örökké divatos



Solid résfolyóka

SOLID RÉSFOLYÓKA



Az elegáns folyóka

A rozsdamentes acél ACO Solid egy 
szinte láthatatlan résfolyóka, amely 
bármilyen burkolatba beépíthető 
és emellett tökéletes vízelvezetést 
biztosít. Ez a folyóka egyesíti a 
dizájnt és a funkcionalitást. A rés 
zuhanyfolyóka észrevétlenül épül be 
a fürdőszoba stílusába, így műszaki és 
optikai eleganciát is ad. A résfolyókák 
az építészet kulcsfontosságú elemei a 
könnyen használható fürdőszobához – 
mindezek mellett elegáns megoldás, 
hiszen alig látható.

A zuhanyfolyóka látható szélessége 
mindössze 2 cm. Két felsőrész közül 
lehet választani:
■	Szimpla
■	Dupla

Szimpla Dupla



Elegáns megjelenés

Az ACO ShowerStep alkalmazásával 
áthidalhatjuk a zuhanyfolyókával 
beépített zuhanyzó padlószintje és a 
fürdőszoba zuhanyterületen kívül eső 
felülete közötti szintkülönbséget. 
A fürdőszoba lejtés nélkül, teljesen 
egy síkban burkolt, míg a zuhanyzó 
padlója a zuhanyfolyóka irányában 
egyirányú 1,5-2% lejtéssel burkolt. Ez 
a lejtéskialakítás magasságkülönbséget 
hoz létre a két terület között. 
 

A fürdőszoba magasabban van, míg a 
zuhanyfolyóka irányában egyre mélyebb 
lesz a padlószint. 
Az ACO ShowerStep tökéletes átmenetet 
képez a felületek között. Beépítése 
egyszerű, mellyel időt takaríthatunk meg. 
Ráadásul a burkolat éleit is megvédhetjük 
segítségével.

SHOWERSTEP



ACO ShowerStep –
elegáns megjelenés



ACO ShowerFloor –
a csempével burkolt zuhanyzókhoz

SHOWERFLOOR



ACO ShowerFloor – forradalmi rendszer a zuhanyzó padlójáért

Mind inkább erőteljesebb tendencia, 
hogy építkezések, felújítások során 
egyre kevésbé választják a magas 
peremmel rendelkező hagyományos 
zuhanytálcát. Az ACO ShowerFloor 
zuhanyrendszerrel egy olyan 
megoldás érhető el, amely egyesíti 
a különböző rendszerek előnyeit és 

kiküszöböli a hátrányaikat. Az első 
olyan rendszer, ami könnyedén 
a csempézett zuhanyzók egyedi 
igényeihez igazítható. 

■		Zuhanyfolyókával és 
padlóösszefolyóval is rendelhető



A látványos pont

Maradjunk kifinomultak – még minimalista megoldások 
esetén is. A kör, illetve szögletes alakú padlóösszefolyók 
a zuhanyfolyókák alernatívái lehetnek, mind műszaki, 
mind esztétikai szempontból. A rozsdamentes acélból 
készült rácsok különleges mintázatai a négyzet alakú 
(149 x 149 millimeter) és a kör alakú (Ø 136 millimeter) 
összefolyókhoz is elérhetők. Nagyobb fürdőszobákban 
akár a zuhanyfolyókák és a padlóösszefolyók harmonikus 
kombinációja is elképzelhető. 

PADLÓÖSSZEFOLYÓK



ACO padlóösszefolyó 
rozsdamentes acélból készült 
hullám mintázatú ráccsal



ACO padlóösszefolyó 
rozsdamentes acélból készült 
Forest mintázatú ráccsal



A szögletes rácsokból rögzíthető verzió is elérhető. 

MixHullám

Szita

Padlóösszefolyók, dizájnrácsok

Rozsdamentes acélból készült rácsok – szögletes

FeketeFehér Szürke

Biztonsági üveg – szögletes

MixHullám

Szita

Rozsdamentes acélból készült rácsok – kerek

Hawaii

Forest

Hawaii

Forest



ACO Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: +36 24 620 380
Fax: +36 24 620 389

acohu@aco.hu 
www.aco.hu

Részletesebb műszaki információért látogassa meg a 
www.aco.hu/termekek/fuerdoszobak-vizelvezetese/ oldalt! 

ACO. creating 
the future of drainage


