
ACO lauko sistemos

Funkcionalumas ir dizainas kiekvienam

Naujos ACO Multiline grotelës 

su Drainlock tvirtinimo sistema 

Linijinis drenažas
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Strypinės grotelės
Nerūdijantysis plienas

Strypinės grotelės 
iš profiliuočių
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis 
plienas

Pilkos kompozitinės 
grotelės
Plastikas

Briauna: nerūdijantysis plienasBriauna: cinkuotas plienas

Turite 
pasirinkimą!

Juostinės 
grotelės 
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis 
plienas

Juostinės 
grotelės
su kulniukų 
apsauga
Kalusis ketus

Juostinės grotelės
Kalusis ketus

Ištisinės strypinės 
grotelės
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis 
plienas

Skersinių 
strypelių grotelės
Nerūdijantysis 
plienas

Juodos 
kompozitinės 
grotelės
Plastikas

NAUJIENA NAUJIENA

ACO Multiline
Polimerbetoniniai latakai

Grotelës su Drainlock tvirtinimo sistema
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Sideline 
plyšinis dangtis 
su šviestuvu
Cinkuotas 
plienas

Freestyle grotelės
Kalusis ketus

Tinklelio formos Q+ 
grotelės 
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis plienas

Briauna: kalusis ketus

Dangtis
Kalusis ketus

Perforuotos 
grotelės
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis 
plienas

Plyšinis dangtis
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis 
plienas

Lightpoint 
grotelės 
su šviestuvu
Kalusis ketus

Eyeleds 
kompozitinės 
grotelės 
su šviestuvu
Plastikas

Tinklelio formos 
grotelės
Kalusis ketus

Tinklelio formos 
grotelės
Cinkuotas plienas
Nerūdijantysis 
plienas

NAUJIENA

 � Kulniukų apsauga: akutės plotis maks. 10 mm
 � Atsparumas slydimui: pagal DIN 51130 min. R11
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Platus grotelių ir dangčių, pagamintų iš kaliojo 

ketaus, nerūdijančiojo plieno, cinkuoto plieno arba 

plastiko, asor timentas suteikia kūrybinės laisvės 

galimybę kiekviename projekte. ACO Multiline 

grotelės su Drainlock tvir tinimo sistema yra ne tik 

funkcionalios ir tvir tos, bet ir atitinka architektūroje 

svarbius estetinius reikalavimus.

Grotelės gali būti parinktos nepriklausomai nuo latako 

korpuso, ir atitinka apkrovų klases nuo A 15  

iki E 600. 

ACO Multiline grotelės su Drainlock tvir tinimu turi 

atitikti latako briaunos medžiagą. Naudojant groteles, 

pagamintas iš tos pačios medžiagos kaip ir latako 

briauna, sistema atrodo estetiškai ir vientisai, 

išvengiama kontaktinės korozijos.

Grotelës su Drainlock  
tvirtinimo sistema
ACO Multiline latakams
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Naujosios strypinės ACO grotelės, 
pagamintos iš aukštos kokybės 
nerūdijančiojo plieno, pasižymi išskir tiniu 
dizainu. Šios grotelės ypač dera prie pastatų 
stikliniais fasadais ir greitai surenka vandenį 
nuo paviršiaus. Dėl 6 mm pločio  plyšių 
grotelės yra ypatingai atsparios slydimui.  
Tai elegantiškas linijinio drenažo 
sprendimas, derantis prie moderniosios 
architektūros.

Strypinës grotelës

 � Pagamintos iš nerūdijančiojo plieno 
 � Nominalusis plotis: 100 mm
 � Apkrovų klasė: B 125 pagal EN 1433
 � Su Drainlock bevaržte tvir tinimo sistema
 � Pasyvuotas ir šlifuotas paviršius

 � Pagamintos iš cinkuoto arba nerūdijančiojo plieno
 � Nominalusis plotis: 100 mm
 � Apkrovų klasė: B 125 pagal EN 1433
 � Su Drainlock bevaržte tvir tinimo sistema
 � Pasyvuotas ir šlifuotas paviršius

Strypinės grotelės iš profiliuočių atitinka 
aukščiausius saugumo reikalavimus ir 
nustato naujus linijinio drenažo standar tus: 
„kulniukų apsaugos“ antspaudu pažymėtos 
grotelės su 8 mm pločio plyšiais užtikrina, 
jog aukštakulnių batelių kulniukai neįstrigs 
jose. Be to, šios grotelės, gaminamos 
iš cinkuoto arba nerūdijančiojo plieno, 
atsparios slydimui. Didelis bendras grotelių 
kiaurymių plotas užtikrina greitą paviršinio 
vandens surinkimą, U formos profiliuočiai, 
sudarantys groteles, atrodo švariai ir 
estetiškai.

Strypinës grotelës ið profiliuoèiø

NAUJIENA NAUJIENA

Grotelës su Drainlock tvirtinimo sistema
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Tinklelio formos Q+ grotelės – tai optimizuo-
tos ACO tinklelio formos grotelės. Ypatingai 
suprojektuotos laikančiosios konstrukcijos 
užtikrina didelį angų dydį ir ypač greitą 
paviršinio vandens surinkimą – kojos lieka 
sausos, o akvaplaningą galima pamiršti! Dėl 
didelės absorbcinės gebos grotelės, gamina-
mos iš cinkuoto arba nerūdijančiojo plieno, 
ypač tinka montuoti priešais pandusus. 
Vientisi išilginiai strypeliai grotelėse atrodo 
estetiškai.

 � Pagamintos iš cinkuoto arba nerūdijančiojo plieno
 � Nominalusis plotis: 100, 200 arba 300 mm 
 � Apkrovų klasė: B 125 pagal EN 1433
 � Su Drainlock bevaržte tvr tinimo sistema

NAUJIENA

Tinklelio formos Q+ grotelës
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Medžiaga Matmenys Plyšių 
matmenys,

Bendras
plyšių 
plotas,

Svoris, Gaminio 
kodasIlgis, Plotis,

mm mm mm cm²/m kg

Tinklelio formos Q+ grotelės, B 125 apkrovų klasė

  

Nerūdijan-
tysis 

plienas

1000 123 30 x 10 845 3,2 132559

500 123 30 x 10 845 1,6 132542

Cinkuotas 
plienas

1000 123 30 x 10 845 3,2 132560

500 123 30 x 10 845 1,6 132561

Informacija užsakymui

Strypinės grotelės, B 125 apkrovų klasė

  

Nerūdijan-
tysis 

plienas

1000 123 6 465 3,6 132557

500 123 6 465 1,8 132552

Grotelës su Drainlock tvirtinimo sistema

Strypinės grotelės iš profiliuočių, B 125 apkrovų klasė

  

Nerūdijan-
tysis 

plienas

1000 123 8 430 3,9 132556

500 123 8 430 1,9 132551

Cinkuotas 
plienas

1000 123 8 430 3,9 132555

500 123 8 430 1,9 132550



ACO gaminiø asortimentas Pastatø drenaþas

Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai

Balkonø ir terasø drenaþas

Vonios kambario sistemos

Nerūdijančiojo plieno vamzdynai

Atbuliniai voþtuvai

Pravalø ir ðachtø liukai

Riebalø atskir tuvai

Krakmolo atskir tuvai

Lauko drenaþas

Pavirðinio vandens latakai

Ketiniai ðuliniø dangèiai

Naftos atskir tuvai

Riebalø atskir tuvai

Medþiø apsaugos

Siurblinės

Infiltracinės talpos

Statybiniai elementai

Latakai ir trapai privaèiai statybai

Batø valymosi grotelës

Rûsio langø šviesos prieduobės

Vejos koriai transporto parkavimui

Lietvamzdþiai

Pastaba: dël nuolatinio gaminiø 
tobulinimo ir besikeièianèiø 
þalia vø kainø ámonë pasilieka 
teisæ be atskiro perspëjimo keisti 
technines gaminiø charakteristi-
kas, dizainà ir kainas.

ACO. Patikimas ir saugus vandens nuvedimas

ACO Nordic, UAB 

Lukiðkiø g. 5 
01108 Vilnius 
Tel. +370 5 212 4898 
El. p. info@aco.lt
www.aco.lt

ACO. The future 
of drainage.
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