Az ACO rendszerlánc

Az ACO rendszerlánc elemei családi ház esetén
Rendszermegoldások a pincéhez
Therm pinceablakok
Therm pincebevílágító aknák
Therm víznyomásálló pincebevílágító aknák
Megoldások a kerthez és a házhoz
Fürdőszobai vízelvezetés
Burkolható aknafedlapok
Teraszok vízelvezetése
Vonalmenti vízelvezetés
Pontszerű vízelvezetés
Lábtörlők
Gyeprács és kavicsstabilizáló
Szikkasztó rendszer
Szivárgó rendszerek
Melléképület ablakok

A természet

ACO Kereskedelmi Kft.
2030 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel: 06 24 620 380
Fax: 06 24 620 389
E-mail: acohu@aco.hu

szépsége ihlette

Honlap: www.aco.hu
www.acoself.hu
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ACO Self Voronoi rács

www.acoself.hu

ACO. creating
the future of drainage

ACO Voronoi rács

A természet ihlette –
ACO Self® Voronoi rács

ACO Termékjellemzők
n Az ACO Self® vízelvezető rendszer lefedésére
n A természet ihlette minta
n Franck Magné formatervező munkája
n Anyag: öntöttvas

Az ACO Voronoi rácsot a természet szépsége ihlette. A
látszólag véletlenszerű elrendezésben elhelyezkedő mintázat
egyedi dizájnt hoz létre.

n Kertekhez, teraszokhoz és garázsbajárókhoz
n Személygépjárművel terhelhető
n Red Dot Díj nyertes: Termékdizájn 2020

A minta visszaköszön a zsiráf foltjaiban, a szitakötő szárnyán,
a fák levelében vagy akár a kiszáradt föld repedéseiben. Az
organikus mintnak köszönhetően a rács épített vagy természetes környezetben is használható, külsejével tökéletesen
illeszkedik mindkét helyszínre.

Franc Magné, a francia formatervező
álmodta meg ezt a különleges mintát. Munkája során a környezettudatos és innovatív
gondolkodás motiválták és ösztönözték.
Munkája nyomán nemcsak egy tárgy jött
létre, ez már inkább kinyilatkoztatás.
Az öntöttvas acél alapanyagnak köszönhetően a rács robusztus és korrózióálló.
Speciális bevonatából adódóan az időjárás
viszontagságainak is ellenáll és megtartja

a színét. Különféle vízelvezetési megoldásokra alkalmas, így használható például
kertekben vagy tájépítészeti kivitelezés esetén. Mindezeken felül személygépjárművel
terhelhető.
A vízelvezetési rendszer látható részeként
a Voronoi rács hangsúlyos figyelmet kap,
a háznak, kertnek, illetve környezetének
figyelemfelkeltő motívuma lesz.

Az ACO Voronoi rács személygépjárművel terhelhető

Beépítési lehetőségek a kertben, a teraszon, illetve a garázsbehajtónál

ACO Voronoi rács

ACO Voronoi rács

Franck Magné
Formatervező
A természet ihlette

Franck Magné környezettudatos személyként él és ennek
megfelelően dolgozik. Munkája során számtalanszor tervezett
úttörő termékeket alternatív energiákat hasznosító vállalatok
számára.
A Franck Magné Studio interdiszciplináris projekteken dolgozik
termékfejlesztési és -tervezési, valamint területrendezési feladatokban. A folyamatosan változó viselkedés és az innovatív
termékhasználat biztosít inspirációt munkája közben.
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Miért fogadta el az ACO felkérését?
„Tervezőként az ACO projektje igazi kihívást
jelentett számomra. Különösen érdekes volt egy
olyan mindennap használt termékkel foglalkozni,
amely esetében sokkal nagyobb hangsúlyt kap a
műszaki kivetelezés a formatervezéssel szemben.
Ebben az esetben azonban mindkettő előtérben
szerepelt, az esztétika és a műszaki tartalom is.
Sikerült a funkció és a külső megjelenés között
kapcsolatot teremteni.
Az ACO szabad kezet adott számomra, hogy
megalkothassak egy látványos és igazán eredeti
formát“ – Franck Magné.
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Rendelési információk

Rendelési információk

Rendelési információk
a rácshoz és a testhez

Válogatás az ACO Self®
folyókarendszer elemeiből

Ábra

Leírás

Hosszúság Szélesség Magasság

Cikkszám

[mm]

[mm]

[mm]

Folyókatetest rács nélkül

1000

118

97

38500

Folyókatest rács nélkül

500

118

97

38502

Folyókatest rács nélkül,
függőleges csőcsatlakozással

1000

118

97

38501

Bekötőakna ACO Self® Eurolinehoz
rács nélkül, hordalékfolgó vödörrel
(Euromini 60-hoz nem csatlakozik)

500

118

300

38503

Euromini 60 folyókatest rács nélkül

1000

118

55

810000

Euromini 60 folyókatest rács nélkül

500

118

55

320276

Euromini 60 folyókatest rács nélkül,
függőleges csőcsatlakozással

1000

118

55

810010

Folyókatest rács nélkül

1.000

129

79

319200

ACO Self® Euroline, ACO Self® Euromini 60, polimerbetonból

ACO Self® Hexaline műanyagból
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ACO Self® Voronoi rács
„Voronoi“ rács
Öntöttvas

500

118

–

310319

