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ACO StOrmbrixx – МОДУльНа  
ДРЕНУюча СИСТЕМа

ACO QmAx – УНІкальНа 
СИСТЕМа каНалІВ 
ВОДОВІДВОДУ

СЕПаРаТОРИ жИРУ 
Та НаФТОПРОДУкТІВ

Система ACO Stormbrixx підтримує природну 
циркуляцію води, запобігає розтіканню опадів по 
поверхні землі, дозволяючи їм поступово вбиратися 
в ґрунт. Таким чином, система забезпечує поступо-
ве насичення ґрунту вологою, сприяє підживлення 
ґрунтових вод і зменшує навантаження на існуючі 
системи зливної каналізації.

Система АСО Qmax була створена і запатентована 
концерном ACO. Система практична у викори-
станні – витримує вагу до 90 тон, може приймати 
і акумулювати великий обсяг води з масштабних 
ділянок. Система Qmax, завдяки легкості монтажу 
і вантажостійкості, може бути використана у різних 
сферах від пішохідної доріжки до аеропорту.

АСО вирішує проблеми очищення стічних вод від 
домішок, які можуть осідати на стінках водопровідних 
труб і завдавати шкоди навколишньому середовищу.

Сфера застосування:

 АЗС, СТО, автомийки

 парковки офісних і торгових центрів, готелів, 
спортивних споруд

 митні термінали, автобусні станції, аеропорти та ін.

 заклади громадського харчування (ресторани, 
кафе, фаст-фуди та ін.)

 підприємства харчової промисловості 
(м’ясопереробні та молочні цехи, 
рибні господарства, птахофабрики)

Компанія «АКО Будівельні Елементи Лтд.» – 
офіційний представник німецького концерну 
АСО – визнаного експерта у професійних системах 
водовідведення.

Концерн АСО сьогодні – це більш ніж 40 офісів по 
всьому світу, близько 4 тис. працівників. Компанія 
володіє 30 виробничими базами у 15 країнах світу, 
виробничі потужності розташовані в Європі, США, 
Китаї, Мексиці, Індії та ОАЕ. Компанія також має 
підприємство в Україні (м. Львів), продукція якого 
постачається до Європи.

ПРО кОМПаНІю 

ОгЛяд прОдуКції

ГРаВІТацІЙНЕ Та ВакУУМНЕ 
ВОДОВІДВЕДЕННя аСО
Воронки АСО для плоских покрівель, багатоповер-
хових паркінгів, балконів, фасадів та терас забезпе-
чують швидкий та надійний відвід великого об’єму 
дощової води, запобігають  утворенню калюж 
навколо стін будинку, захищають будову від проник-
нення вологи всередину.

Дренажні воронки АСО стійкі до впливів кліматич-
них факторів. Завдяки унікальним особливостям 
конструкції вони не допускають утворення калюж 
навіть на найбільш проблемних ділянках.



каНалІзацІЙНІ люкИ

ПРОФЕСІЙНІ СИСТЕМИ 
ВОДО ВІДВЕДЕННя: 
аСО multiline, 
CiviCline, xtrADrAin

Сталеливарні заводи ACO за рік виробляють 
80 000 тон високоякісних виробів із чавуну, 
дотримуючись кращих німецьких традицій якості:

 Люки виготовлені з ковкого чавуну (GGG)

 Противандальна фіксація люка до рами

 Конструктивна особливість, що виключає стукіт 
при переїзді автотранспорту

 Клас навантаження С250 \ D400

 Різні варіанти виконання

Універсальні системи з високими гідравлічними показ-
никами можуть застосовуватися на об’єктах з різними 
вимогами до класу навантаження (від А15 до F900) – 
паркінги, АЗС, автосалони, офісні та торговельні цен-
три, спортивні арени, готелі, приватні будинки, тощо.

Канали мають різні типорозміри, в тому числі з ухилом 
дна, що дозволяє проектувати максимально ефек-
тивне водовідведення у кожному окремому випадку. 
Решітки до каналів АСО Multiline, Civicline, XtraDrain 
мають спеціальне кріплення Drainlock, що надійно 
фіксує решітку відповідно до європейських стан-
дартів. У той же час широкий вибір решіток (чавунні, 
оцинковані, нержавіючі) задовольняє різні технічні та 
естетичні потреби об‘єктів.

ДУшОВІ каНалИ Та ТРаПИ 
ACO ShOwerDrAin

аСO FreeStyle –
ДИзаЙН бЕз кОРДОНІВ!

ВОДОВІДВІД аСО 
Для ПРОМИСлОВИх 
ПІДПРИєМСТВ Та 
кОМЕРцІЙНИх кУхОНь

Колекція каналів, трапів та вологостійких дерев’яних 
решіток для ванних кімнат, які дозволяють вільно 
формувати простір за своїм бажанням і насолоджу-
ватися чудовою якістю продукції довгі роки.

Продукція АСО дозволяє індивідуально підходи-
ти до вирішення ландшафтного дизайну. Чавунні 
решітки ACO Freestyle надають особливу естетику, 
підкреслюють архітектурні особливості та дизайн 
відкритих територій. Виробничі можливості АСО 
дозволяють навіть створити власний дизайн решіток.

ACO Sport
Системи АСО Sport забезпечують відвід води зі 
стадіонів та бігових доріжок. Системи встановлені 
на сотнях спортивних об‘єктів у всьому світі. Серед 
них олімпійські арени у Лондоні, Пекіні, Барселоні, 
Афинах, Берліні, Сіднеї, Лос-Анджелесі та безліч 
інших. В Україні системи ACO Sport використані на 
НСК «Олімпійський» та «Арена Львів».

Філософія АСО – гігієна передусім. АСО зай-
мається розв’язанням двох найбільших проблем у 
харчовій промисловості та на комерційних кухнях: 
зниження ризику забруднення харчових продуктів 
та оптимізації витрат на очищення стокових вод.
Системи водовідводу та сепарації жиру спроекто-
вані таким чином, аби полегшити їх обслуговування 
та зменшити витрати, дотримуючись максимальної 
гігієни в роботі.

СИСТЕМИ ВОДОВІДВОДУ 
Для ПРИВаТНОГО 
бУДІВНИцТВа
 Водовідвідні канали

 Точкові дощоприймачі

 Трапи для вологих приміщень

 Дренажні трапи

 Автономна каналізація

 Зелена парковка, захист газонів

 Світлові приямки для підвальних приміщень

 Піддони з гратами для очищення взуття


