
ACO dizaino elementai
Grotelės

Tegu purvas lieka lauke!

Batų valymosi grotelės,  

skirtos naudoti pastato viduje ir išorėje
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Batų valymosi grotelės

Purvas lieka lauke

Namo įėjimas – tai jo vizitinė kortelė, 

todėl būtina turėti gerai įrengtą ir prižiū-

rėtą batų valymosi sistemą. ACO tam siūlo 

platų profesionalių sprendimų asorti-

mentą. ACO siūloma batų valymosi įranga 

pasižymi funkcionalumu ir estetine 

išvaizda.

Batų valymosi įrangos sistemą rekomen-

duojama įrengti prie durų lauke ir viduje. 

Lauke esanti ACO Vario batų valymosi 

įranga surenka drėgmę ir stambaus purvo 

daleles, o dulkes ir smulkias purvo daleles 

nuo batų nuvalo viduje esančios ACO 

Indoor grotelės. Prieangis lieka švarus, o 

Jūsų namo grindų dangos yra apsaugotos 

nuo galinčio patekti purvo. 

ACO batų valymosi kilimėliai montuojami 

viename aukštyje su danga, todėl yra sta-

bilūs ir nesukuria aukščių skirtumo.

Standartinių matmenų ACO batų valymo-

si įranga gali būti pritaikyta įvairiomis 

montavimo sąlygomis. Kilimėlio montavi-

mas yra nesudėtingas, tad jį sumontuoti 

gali kiekvienas.

ACO Vario batų valymosi 

kilimėliai su kasetinio tipo 

šepečiu ir pilko veltinio 

juostelėmis

ACO Vario batų valymosi kilimėlis

su individualiu užrašu ir veltinio juostelėmis
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Batų valymosi grotelės
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Batų valymosi grotelės

ACO Vario batų valymosi kilimėlis

su individualiu užrašu ir veltinio juostelėmis

Batų valymosi kilimėlis su antracito 

spalvos juostelėmis, skirtas 

naudoti pastato viduje
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Batų valymosi grotelės

ACO Vario šviesiai pilkas batų valymosi 

kilimėlis su veltinio juostelėmis

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 

su šepečio juostelėmis

ACO Vario batų valymosi sistema,  

skirta montuoti pastato viduje ir išorėje, 

yra įvairaus dizaino, tad puikiai dera bet 

kokioje patalpoje. 

Reprezentatyvus prieangis
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Batų valymosi grotelės
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Batų valymosi grotelės

ACO Vario batų valymosi kilimėliai su individualiais užrašais,
skirti montuoti pastato viduje ir dengtoje išorėje

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 
su individualiu užrašu
Antracito spalvos kilimėlis su plieniniu 

profiliuočiu, skirtu individualiam užrašui

*  Raidžių skaičius ant kilimėlio 

priklauso nuo jo dydžio ir 

pasirinkto užrašo.

Suasmeninta batų valymosi įranga
Verta atkreipti dėmesį į naująją ACO Vario 

batų valymosi įrangą su asmeniniu 

užrašu, nes ji pasižymi ne tik išskirtiniu 

dizainu, bet ir funkcionalumu. Kilimėlis 

su šiurkštaus plauko veltinio juostelėmis 

efektyviai šalina smulkų purvą ir ilgai 

tarnauja. Ant aukštos kokybės plieninio 

profiliuočio galima užrašyti bet kokį 

tekstą, paverčiantį prie įėjimo esantį 

kilimėlį unikaliu. Antracito spalvos 

kilimėliai su individualiais užrašais 

gaminami visų trijų standartinių dydžių.

Galimi matmenys
 60 x 40 cm

 75 x 50 cm

 100 x 50 cm 

Originalus dydis

Raidės individualiam užrašui*
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Batų valymosi grotelės

Galimi matmenys
 60 x 40 cm

 75 x 50 cm

 100 x 50 cm 

ACO Vario batų valymosi kilimėliai,
skirti montuoti pastato viduje ir dengtoje išorėje

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 
su juodomis guminėmis gofruotomis 

juostelėmis.

Gali būti naudojamas pastato viduje arba 

dengtoje išorėje.

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 
su šviesiai pilkomis veltinio juostelėmis

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 

su antracito spalvos veltinio juostelėmis
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Batų valymosi grotelės

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 

su veltinio ir šepečio juostelėmis.

Į aliuminio profiliuočius pakaitomis 

įleistos antracito spalvos šiurkščios 

veltinio ir šepečio juostelės.

Tinklelio grotelės yra pagamintos iš
cinkuoto plieno.
Akučių dydis: apie 9 - 31 mm.

ACO Vario grotelės,
skirtos naudoti pastato išorėje

Galimi matmenys
 60 x 40 cm

 75 x 50 cm

 100 x 50 cm 

ACO Vario batų valymosi kilimėlis 
su kasetinio tipo šepečiu ir veltinio 

juostelėmis.

Į aliuminio profiliuočius pakaitomis 

įleistos šviesiai pilkos spalvos šiurkščios 

veltinio ir kasetinio tipo šepečio 

juostelės.
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Batų valymosi grotelės

ACO Vario vonelės,
skirtos naudoti pastato išorėje

ACO Vario polimerbetoninė vonelė 
su cinkuoto plieno briauna
Polimerbetoninė vonelė su vidiniais 

standumo rėmeliais, 100 mm skersmens 

ištekėjimo anga ir cinkuoto plieno 

briauna. Statybinis aukštis: 8,0 cm.

ACO Vario Light polipropileninė vonelė
Pilkos spalvos polipropileninė vonelė 

su vidiniais standumo rėmeliais, 100 mm 

skersmens ištekėjimo anga ir cinkuoto 

plieno briauna. Statybinins aukštis: 7,5 cm.

ACO Vario stačiakampis rėmas
Į grindų dangą įleidžiamas specialus 

aliumininis rėmas su keturiais montavimo 

kampais. Statybinis aukštis: 2,65 cm.

ACO Vario stačiakampis rėmas,
skirtas naudoti pastato viduje ir dengtoje išorėje

Galimi matmenys:
 60 x 40 cm

 75 x 50 cm

 100 x 50 cm

Galimi matmenys:
 60 x 40 cm

Galimi matmenys:
 60 x 40 cm

 75 x 50 cm

 100  x 50 cm

Batų valymosi kilimėliai 

su antracito spalvos 

juostelėmis
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Batų valymosi grotelės
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ACO Indoor batų valymosi grotelės

Integruotos į grindų dangą, 
stabilios ir įtvirtintos ACO Indoor batų 

valymosi grotelės suteikia daugiau pato-

gumo nei tradiciniai batų valymosi kili-

mėliai. Statybinis aukštis – 12 mm. Pasta-

to viduje skirta naudoti įranga montuoja-

ma viename lygyje su grindų danga. ACO 

Indoor sistemą dažniausiai galima sude-

rinti su plytelių siūlėmis.

Nedidelio aukščio batų valymosi grotelės 
su rėmais
Komplektai, skirti naudoti pastato viduje

Batų valymosi kilimėlis 
su stačiakampiu aliuminio rėmu, 
skirtas naudoti pastato viduje. 
Kilimėlis su antracito spalvos veltinio 

juostelėmis, montuojamas tarp plytelių.

Batų valymosi kilimėlis 
su stačiakampiu aliuminio rėmu, 
skirtas naudoti pastato viduje. 
Kilimėlis su pilkos spalvos veltinio 

juostelėmis, montuojamas tarp plytelių.

Galimi matmenys:
 60 x 40 cm

 75 x 50 cm
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ACO Indoor batų valymosi grotelės

Batų valymosi kilimėlis su antracito spalvos

veltinio juostelėmis, skirtas naudoti pastato viduje 

Batų valymosi kilimėlis su pilkomis

veltinio juostelėmis, skirtas naudoti pastato viduje 
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ACO batų valymosi grotelių montavimas

Vonelė su grotelėmis, skirtomis naudoti pastato išorėje
Lauke naudoti skirta ACO Vario batų valymosi įranga puikiai 

surenka purvą ir drėgmę. Montuoti šią įrangą labai paprasta, nes 

naudojami gamykloje paruošti elementai. Tai didelis privalumas 

tiems, kas patys statosi ar įsirenginėja namus.

1

2

3

4

Paprastas montavimas

Paruoškite pagrindą tokiame aukštyje, 

kad ACO Vario batų valymosi vonelės 

briauna sutaptų su įrengiamos dangos 

paviršiumi (tai labai svarbu atliekant 

tolesnius darbus!).

Tvirtai pastatykite vonelę ant paruošto 

pagrindo. Įsitikinkite, kad vonelė stovi 

lygiai.

Įdėkite į vonelę batų valymosi kilimėlį 

arba groteles ir patikrinkite, ar jie tvirtai 

laikosi.

Aplink vonelę įrenkite paviršiaus dangą. 

Prie kanalizacijos prijunkite 110 mm 

diametro vamzdžiu. Prijungus drenažą, 

vandeniui bus sunku patekti į Jūsų 

namus. 
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ACO batų valymosi grotelių montavimas

ACO Indoor batų valymosi įranga stačiakampiame rėme nelei-

džia purvui pakliūti į namus. Montuojama tiesiai ant neišdžiūvu-

sių plytelių klijų.

Grotelės su rėmais, skirtos naudoti pastato viduje

1

2

3

4

Uždėkite stačiakampį rėmą ant paruoštų 

plytelių klijų, išlyginkite ir prispauskite.

Norėdami užtikrinti kilimėliui lygų 

paviršių, plytelių klijus kruoščiai 

paskirstykite rėmo kampuose ir tada visą 

paviršių padenkite klijais.

Aplink rėmą paklokite plyteles. 

Atkreipkite dėmesį į siauras siūles.

Sukietėjus klijams, įdėkite ACO Indoor 

batų valymosi kilimėlį į stačiakampį rėmą.



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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