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ACO

Розпочавши свій шлях у 1946 році, нині група компаній ACO є світовим лідером у сфері 
технологій водовідведення. 

Глобальна зміна клімату ставить перед нами завдання щодо ефективного реагування на 
нові виклики та створення інноваційних рішень в умовах, що швидко змінюються. Завдяки 
комплексному підходу, ACO забезпечує професійне водовідведення, ефективне очищення та 
подальше використання водних ресурсів. 

Діяльність ACO заснована на інтенсивних дослідженнях та розробках, втілених в технічних 
знаннях з обробки полімербетону, чавуну, нержавіючої сталі, залізобетону та композитних 
матеріалів. Ми здійснюємо діяльність в більш ніж 44 країнах світу з 35 виробничими 
майданчиками на чотирьох континентах. 

З 2002 року в Україні ми пропонуємо нашим клієнтам кращі товари світового лідера 
водовідвідних систем та систем очищення стічних вод. Продукція АСО представлена у всіх 
регіонах країни. Ви можете знайти її в будівельних супермаркетах, салонах сантехніки та у 
наших дилерів. 

АСО створює майбутнє водовідведення, додаючи інновації в сферу взаємодії людини з 
навколишнім середовищем, втілюючи максимальну функціональність та елегантний дизайн в 
нашій продукції.

АСО прагне максимального результату, поєднуючи підприємницький підхід, ентузіазм та 
професійність. Нам відомо, що баланс – це ключове слово для стабільного розвитку та успіху, 
якого ми хочемо добиватися разом з Вами.

АСО – родина, якій можна довіряти. Наша команда дивиться у майбутнє, пропонуючи 
професійні рішення та сервіси із турботою про навколишнє середовище та здоров’я людей. 
Компанія АСО – Ваш надійний партнер.

ТРЦ та супермаркети

• Мережа магазинів «AUСHAN»
• Мережа супермаркетів «Metro C&C» 
• Мережа супермаркетів «Billa» 
• Мережа магазинів «NOVUS»
• «Good Wine» супермаркет вин
• «ЦУМ» Центральний Універмаг ТРЦ 
• «Ocean Plaza» ТРЦ
• «Gulliver» ТРЦ
• «Європорт» ТЦ
• «Там Там» - «Varus» гіпермаркети 
• «КАРАВАН» ТРЦ

Готельні та оздоровчі  
комплекси

• «Hilton»
• «Hyatt Regency Kyiv»
• «Radisson Blu»
• «Fairmont Grand Hotel»
• «Premier Palace»
• «InterContinental»
• «Kharkiv Palace» 
• «Eleven Mirrors Design»
• «Marriott»

Ресторанні комплекси,  
кухні та кейтеринги

• «McDonalds» мережа ресторанів
• «KFC» мережа ресторанів
• «Мафія» мережа ресторанів
• «Do&Co» Кейтерінгове підприємство

Офісні та бізнес-центри

• «IQ – бізнес-центр»
• «Astarta» БЦ
• «Toronto» БЦ
• «Посольство Великої Британії в 

Україні»

Виробничі підриємства

• Завод компанії «Procter&Gamble»
• Тютюнова фабрика «Philip Morris»
• Завод «JABIL»
• «Одеський припортовий завод»

Молокозаводи  
та маслозаводи

• «Андрюшівський маслосирзавод» 
• «Баштанський сирзавод» 
• «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН Україна
• «Гадячсир» 
• «Данон» молокозавод 
• «Житомирський маслозавод Рудь»
• «Літинський молокозавод» 
• «Люстдорф» 
• «Молочник» 
• «Олком» молокозавод 

• Nestlé «Волиньхолдінг» 
• Група компаній «ROSHEN» 
• «Тульчинський маслосирзавод» 
• «Україна-О» молокозавод 
• «Хладопром» 
• «Яготинський маслозавод» 
• «Яготинське для дітей»

Виробництво Лікеро-
горілчаних напоїв та пива

• Пиво-безалкогольний комбінат 
«Радомишль» 

• Група компаній «Carlsberg» 
• Група компаній «AB SanInBev»
• «Перша приватна броварня» 
• Київський завод шампанських вин 

«Столичний»
• «Перша приватна броварня» 
• «Coca-Cola» 
• «Київський завод безалкогольних 

напоїв «Росинка» 
• «Сандора» компанія PepsiCo 
• Група компаній «Нові Продукти» 
• «Nemiroff» 

М’ясопереробні комплекси  
та консервні заводи

• Підприємства компанії 
«Мироновський хлібопродукт»

• «Козятинський м’ясокомбінат», 
• М’ясокомбінат «Ювілейний»
• «Ідекс» м’ясокомбінат, 
• «Комплекс Агромарс» 
• «Гаврилівські курчата
• «Гайсинский консервний комбинат»
• «Ятрань», 
• Агрофірма «Маяк», 
• «ВП Роганський м’ясокомбінат
• «Три ведмеді»
• «УИФК-Агро» 
• «Курганський бройлер»
• «Чугуєвський м’ясокомбінат»

Медичні заклади 
та фармацевтичні 
підприємства

• «Дарниця»
• «Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод» 
• «Фармак» 
• «ОХМАТДИТ» Національна дитяча 

спеціалізована лікарня 
• «Лікарня ПЕТ-КТ» 

Спортивні споруди  
та стадіони

• НСК «Олімпійський»
• «Арена Львів» 
• «Чорноморець» 

• «Дніпро-Арена» 
• «Металіст» 
• «Полісся» 
• «Льодова Арена Дніпро» Хокейний 
• «Олімп» ФСК
• «Міжнародна тенісна академія»

Аеропорти

• МА «Бориспіль»
• МА  «Харків»
• МА «Львів» імені Данила Галицького
• МА «Київ» (Жуляни)
• МА  «Одеса»
• МА «Запоріжжя»

Міський благоустрій

• «Майдан Незалежності»
• «Адміністрація Президента»
• Троїцька площа
• «Будинок з Химерами»
• Набережна «Золотий берег»

Логістичні центри

• МЛП «Чайка»
• «Арктика»
• «West Gate Logistic»
• «БФ-Групп»
• «Фрозен Фріо»
• «Mary Kay»
• Причали ООО СП «Нібулон»

Автосалони, СТО та АЗК

• «Ілта» мережа автосалонів
• «ТOYOTA» автосалон
• «Honda» автосалон
• «Infinity» автосалон
• «Bosch Service»
• «Дністер авто»
• «AMIC»
• «LUXWEN»
• «ОККО»
• «GLUSCO»

Фітнес-центри, аквапарки, 
спортклуби

• «Термінал» аквапарк
• «5 Елемент» фітнес-клуб
• «Аквасфера» аквапарк
• «KievSportClub»
• «Немо» культурно-оздоровчий 

комплекс
• «Sport Life» мережа фітнес-клубів
• «Sobi Club» SPA-комплекс
• «Водник» спортивно-оздоровчий 

комплекс
• «Цунамі» SPA-комплекс
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Використання продукції АСО в будівництві
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ACO Multiline Seal in полімербетонні канали з решітками

ACO Monoblock полімербетонні канали монолітні 

Багатоцільова герметична система поверхневого водовідведення з ущільнювачем Seal in
Інноваційна технологія Seal in з’явилася в результаті багаторічної роботи та практичних випробувань команди інженерів АСО. 
Основою даної технології є EPDM ущільнювач, інтегрований в канал, що забезпечує 100% герметичність системи і не вимагає 
використання додаткових матеріалів для герметизації. Система каналів ACO Multiline Seal in комплектується різноманітними 
типами решіток в залежності від естетичних та експлуатаційних вимог. Лита кромка забезпечує надійность та міцность каналу.

• 100% захист ґрунтових вод від забруднених стоків
• Захист основ від промокання та руйнування завдяки герметичній конструкції каналу
• Самоочищення завдяки V-подібній формі та високоякісній поверхні каналу
• Надійне безгвинтове кріплення решітки за допомогою запатентованої технології DrainLock
• Канали з внутрішнім ухилом для проєктів будь-якої складності
• Можливість монтажу щілинної решітки 
• Три варіанти кромки каналу: чавунна, оцинкована, нержавіюча
• Надійність системи (клас навантаження до E600)

Монолітна система з полімербетону для особливих вимог (максимальні навантаження, 
інтенсивність руху, безпека)
ACO Monoblock характеризується підвищеною міцністю за рахунок технології суцільного лиття (решітка не відокремлена від 
каналу). Дану систему лінійного водовідведення можна встановлювати перпендикулярно та паралельно до лінії проїзду транспорту 
на дорогах, автомагістралях та інших об’єктах з високим навантаженням та швидкісним рухом транспорту. Окрім гідравлічних 
показників, система забезпечує високу безпеку транспортного руху.

• Можливість застосування на об’єктах будь-якого класу
• Простота установки та герметичність
• Безпечність експлуатації завдяки суцільному корпусу
• Монолітна конструкція та відсутність рухомих частин
• Самоочищення завдяки V-подібній формі та високоякісній поверхні каналу
• Довговічність, що забезпечується відсутністю рухомих частин
• Міцність системи – клас навантаження F900

ACO KerbDrain полімербетонні водовідвідні бордюри
Комплексне рішення по облаштуванню водовідведення в бордюрі 
ACO KerbDrain – це поєднання двох елементів дорожньої інфраструктури: бордюрного каменю та системи поверхневого 
водовідведення в одному виробі. Система характеризується високою ефективністю, найвищим рівнем безпеки серед систем 
поверхневого водовідведення, як для транспортних засобів, так і для пішоходів. Система включає елементи, які дозволяють 
створювати різноманітні конфігурації для влаштування пішохідних переходів, кільцевого руху, зупинок громадського транспорту та 
багато ін. 

• Висока ефективність водовідведення
• Надійність системи (клас навантаження до D400)
• Монолітна система
• Економічність та простота експлуатації
• Ідеальне рішення для влаштування водовідведення в умовах щільності міських комунікацій
• Швидке встановлення та мінімальні затрати супутніх матеріалів

ACO Qmax канали полімерні з MDPE
Система для влаштування водовідведення з великих площ, понад 2га 
ACO Qmax – це унікальна система водовідведення, розроблена та запатентована концерном АСО. Водоприймальний канал 
ACO Qmax виконує функцію прийому, транспортування та акумуляції стоків без застосування каналізаційного колектора. ACO Qmax 
забезпечує мінімальне заглиблення мережі дощової каналізації, в результаті мінімізує потребу в суттєвому заглибленні очисних 
споруд та застосуванні насосних станцій.

• Міцність системи – клас навантаження F900
• Герметичність системи – 100%
• Висока пропускна здатність, до 1000л/с
• Зручний монтаж
• Унікальна запатентована конструкція
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ACO XtraDrain поліпропіленові канали з решітками
Універсальна поліпропіленова система поверхневого водовідведення 
ACO XtraDrain - це професійна система лінійного водовідведення з поліпропілену, яка витримує навантаження включно до класу 
D400. Спеціально розроблені монтажні вузли системи ACO XtraDrain дозволяють при мінімальних затратах отримати надійну, 
функціональну та довговічну систему водовідведення. Система комплектується естетичними та функціональними решітками, що 
ідентичні решіткам системи Multiline.

• Широкий вибір решіток під класи навантаження до D400 із композитного матеріалу, чавуну, оцинкованої чи нержавіючої сталі
• Мала маса каналу (1,9-4,9 кг/м. п.), залежно від його геометрії
• Мінімальні трудовитрати при монтажі на будівельному майданчику
• Самоочищення завдяки V-подібній формі та високоякісній поверхні каналу
• Надійне безгвинтове кріплення решітки за допомогою запатентованої технології DrainLock

ACO Gala полімербетонні канали з решітками
Базова лінійка для водовідведення з полімербетону 
ACO Gala – це система лінійного водовідведення з полімербетону. Відмінною особливістю даної системи є U-подібна форма 
каналу та кріплення решітки за рахунок гвинта з анкерною планкою. ACO Gala характеризується також наявністю каналів з ухилом 
дна, що дозволяє демонструвати високі гідравлічні характеристики за мінімальної внутрішньої ширини каналу. За допомогою 
даних модульних елементів легко формуються системи різної конфігурації для ефективного водовідведення з будь-якої поверхні.

• Внутрішній ухил, що дозволяє використовувати дану систему на рівних ділянках (де відсутній повздовжній ухил)
• Клас навантаження до C250 дозволяє монтувати канали в зоні проїзду транспорту
• Класичний вигляд
• Невелика маса елементів системи забезпечує легкість монтажу

ACO Sport полімербетонні канали для спортивних споруд
Системи водовідведення для спортивних об’єктів
Продукція системи ACO Sport призначена як для стадіонів, тренувальних полів так і для спортивних майданчиків та бігових 
доріжок. Ця система відповідає вимогам легкоатлетичної асоціації IAAF та FIFA. Системи ACO Sport встановлені на сотнях 
спортивних об’єктів по всьому світу.

• Наявність каналів радіальної форми дозволяє забезпечити радіус повороту бігових доріжок
• Можливість влаштування покриття бігової доріжки поверх щілинних каналів
• Функція розмітки завдяки білим пластиковим кришкам
• Відповідає вимогам DIN 18035, ч. 3, та IAAF і FIFA до систем водовідведення з футбольних полів
• Надійність, продемонстрована на десятках олімпійських стадіонів («Олімпійський» м. Київ, м. Пекін, Барселона, Атланта, Афіни, 

Берлін, Мюнхен, Сідней, Лос Анджелес) та всесвітньо відомих арен (стадіон Wembley)

ACO Profiline перфоровані дренажні канали
Перфорована система водовідведення з терас, фасадів та експлуатованих покрівель 
ACO Profiline застосовується для влаштування водовідведення з терас та покрівель з дренажним шаром в конструкції покриття. 
Канали ACO Profiline забезпечують прийом стоків з покриття та рівня гідроізоляції. Система пройшла тестування німецьким 
центром LGA і зарекомендувала себе як надійне рішення для монтажу на дахах.

• Ідеальне рішення для безпорогових виходів на тераси і балкони
• Система з регулюванням висоти
• Мінімальні затрати при монтажі
• Монтаж не передбачає використання бетону
• Матеріал: нержавіюча та оцинкована сталь
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ACO DRAIN низькі полімербетонні канали для паркінгів
Рішення для паркінгів та місць з обмеженою глибиною монтажу 
Низькі канали АСО дозволяють виконувати водовідведення в умовах мінімальної монтажної висоти. Зазвичай такі канали 
застосовуються на багатоповерхових паркінгах. Комплектуються елементами для герметичного та надійного підключення до 
мереж внутрішньої каналізації. 

• Канали мінімальної монтажної висоти від 60мм
• Представлені в системах Multiline, Deckline, Civicline, Gala
• Широкий вибір решіток: композитних, чавунних, з оцинкованої та нержавіючої сталі
• Клас навантаження – С250

ACO Multitop HSD мостові трапи
Комплексне рішення для водовідведення з мостів, шляхопроводів та естакад
Система мостових трапів ACO Multitop HSD призначена для влаштування водовідведення на штучних спорудах: мостах, 
естакадах, транспортних розв’язках в різних рівнях. Трапи ACO Multitop HSD характеризуються високою пропускною здатністю, 
забезпечують високі стандарти безпеки руху, виконують збір дренажних стоків з шару гідроізоляції несучих конструкцій.

• Двокомпонентна конструкція забезпечує простоту обслуговування
• Можливість регулювання положення верхньої частини трапу
• Оптимальна висота для застосування в різноманітних конструкціях
• Відповідають класу навантаження D400 згідно зі стандартом ДСТУ-EN 1433
• Шарнірне кріплення решітки 
• Фіксація решітки для запобігання несанкціонованого відкриття

ACO Combipoint PP дощоприймачі
Герметичний дощоприймач для дощової каналізації 
Система ACO Combipoint PP призначена для локального водовідведення або в умовах пилоподібного профілю. Дощоприймач 
ACO Combipoint PP характеризується герметичністю та стійкістю до агресивних речовин. Решітка виготовлена з ковкого чавуну, 
що відрізняється високою стійкістю до зовнішніх несприятливих чинників. Нижня частина виготовлена з пластику, та може 
обертатися або встановлюватися під кутом до верхньої частини зі збереженням технологічного зазору до 30 мм. Головна перевага 
системи полягає в тому, що решітка приймає та розподіляє навантаження на бетонне обрамлення, а не на корпус.

• Плоска поверхня рівномірно розподіляє динамічне навантаження
• Швидкий та простий монтаж завдяки малій масі
• Антивандальна решітка
• Клас навантаження - D400
• Усадка чавунної рами дощоприймача разом із усадкою поверхні дорожнього покриття забезпечується завдяки технологічному 

зазору

ACО Multitop каналізаційні люки
Комплект рами та люка для створення зон доступу під різні типи навантаження
Каналізаційні люки АСО Multitop – це широкий вибір елементів для доступу до каналізаційної мережі, які відповідають високим 
стандартам якості та гарантують надійність в експлуатації. В залежності від умов, експлуатації каналізаційні люки доступні з різними 
опціями: з вентиляцією та без, у поєднанні з бетоном та суцільний високоміцний чавун, з квадратними або круглими рамами, з 
опорним фланцем та без.

• Виготовлені з високоякісного ковкого чавуну
• Можливе поєднання двох матеріалів ковкого чавуну та високоякісного бетону
• Люки з самонівелюючим опорним фланцем
• Можливість нанесення гравіювання та виготовлення під замовлення
• Навантаження D400 – F900
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ACO Lipumax сепаратори жиру для монтажу в ґрунті
Рішення для очищення виробничих стічних вод від жирів 
Сепаратор ACO Lipumax із вбудованою відстійною частиною встановлюється в ґрунт із підключенням до каналізаційної мережі. 
Призначений для видалення технологічних жирів і масел рослинного та тваринного походження з виробничих стоків. Згідно 
вимог державних будівельних норм, забруднені виробничі стоки заборонено відводити в каналізаційну мережу без попереднього 
очищення. Сепаратори жиру ACO Lipumax використовуються для очищення виробничих вод як в промисловості, так і в побуті.

• Пропускна здатність від 1 – до 25л/с
• Клас навантаження – до D400
• Гравітаційний принцип очищення
• Три типи корпусів за матеріалом, в залежності від умов експлуатаії: гідротехнічний армований бетон (Lipumax),  

PEHD (Lipumax P) та полімерні матеріали, армовані скловолокном (Lipumax G)
• Можливість докомплектації системою автоматичного очищення сепаратора 

ACO Oleopator сепаратори нафтопродуктів
Рішення для очищення дощового стоку від нафтопродуктів та завислих речовин
Сепаратори нафтопродуктів  ACO Oleopator призначені для очищення поверхневих стічних вод забруднених нафтопродуктами 
та завислими речовинами. В залежності від умов застосування виготовляються в трьох типах корпусів: гідротехнічний 
армований бетон, GRP, HDPE. Забезпечують високі показники очищення 96-98% нафтопродуктів та 92% завислих речовин. За 
конструктивними характеристиками розподіляються на сепаратори з вбудованою обвідною лінією by-pass та без.

• Пропускна здатність – до 300л/с
• Клас навантаження – до D400
• Можливість влаштування обвідної гілки всередині сепаратору – серія ACO Oleopator BYPASS 
• Високий ступінь очищення
• Сепаратори з вбудованим відстійником або лише з сепараційною камерою
• Сепаратори для площ від 0,015 га до 15га
• Додатково укомплектовується сигналізацією

ACO Stormclean TF технічні фільтри
ACO Stormclean – рішення для доочищення дощових стоків 
ACO Stormclean TF – системне рішення для очищення стоків від важких металів, нафтопродуктів та завислих речовин. Забезпечує 
максимальний ступінь очищення, що дає можливість відведення стоків у водойми. Застосовується у поєднанні з відстійником або 
сепаратором нафтопродуктів. Фільтруючий матеріал із сорбційною поверхнею не менш ніж 250 м2/г, що відповідає європейським 
стандартам щодо ефективності очищення. 

• Ступінь очищення нафтопродуктів - 0,05 мг/л,  
при використанні після сепаратора  
нафтопродуктів АСО

• Фільтрований матеріал випробовується  
відповідно до ÖNORM B 2506-3

• Можливі індивідуальні розміри виробів
• Матеріал корпусу - склопластик GRP 

ACO Stormbrixx система накопичення та інфільтрації
Система для створення підземних резервуарів для накопичення та інфільтрації води
ACO Stormbrixx – це унікальна запатентована система управління дощовою водою, а саме регулювання і відведення стоків 
без впливу на існуючі мережі. Система сприймає максимальні гідравлічні навантаження від розрахункових та аномальних злив, 
з поступовим її відведенням на локальні очисні споруди або каналізаційну мережу. ACO Stormbrixx також застосовується як 
регулюючий резервуар у комплексі очисних споруд або для відведення стоків в ґрунт – інфільтрація для об’єктів, які не мають 
підключення до міської каналізаційної мережі. 

• Ефективне рішення з управління поверхневим стоком
• Легкий монтаж, проста експлуатація
• Корисний об’єм - 95% від загального розміру конструкції
• Стійкий до постійних та тимчасових навантажень
• Два варіанти системи під різні навантаження: Strombrixx SD та Stormbrixx HD
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ACO Hygienic gully промислові трапи із нержавіючої сталі
Точкове водовідведення АСО з нержавіючої сталі для промислового застосування
Промислові трапи ACO із нержавіючої сталі використовуються в зонах, де існують високі вимоги до гігієни, корозійної стійкості 
та довговічності виробів. Для різних сфер застосування промислові трапи доступні в різних конфігураціях – з різноманітними 
решітками, монтажними розмірами, пропускною здатністю, розташуванням та діаметрами випусків. 

• Гігієнічний дизайн у відповідності до рекомендацій EHEDG
• Заповнена кромка трапа для тривалої експлуатації
• Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304 або AISI 316L
• Повністю пасивований виріб 
• Ефект самоочищення, що забезпечується гігієнічною будовою трапа
• Клас навантаження – до D400
• Велика пропускна здатність – до 20л/с

ACO Hygienic channel промислові канали із нержавіючої сталі
Лінійне водовідведення АСО із нержавіючої сталі для промислового застосування
Система лінійного водовідведення може бути 3-х типів каналів: щілинних, лоткових модульних та євроканалів. Це ідеальне рішення 
для відводу води з будь-якого об’єкта, оскільки воно може бути виконано в будь-якій формі і розраховано на будь-яку кількість води 
і різні класи навантаження. При цьому всі елементи з’єднуються між собою як конструктор. Всі канали протестовані, виготовлені 
і сертифіковані згідно з нормою EN 1433 - «Системи водовідведення з пішохідних зон і місць руху транспорту», а також згідно 
норми - EN1253 - «Системи водовідведення всередині будівель».

• Гігієнічний дизайн у відповідності до рекомендацій EHEDG
• З’єднання секцій каналів за допомогою фланців
• Ефект самоочищення, що забезпечується гігієнічною формою каналу
• Клас навантаження – до D400
• Виготовлення каналів нестандартних розмірів
• Комплексне рішення з лінійкою гігієнічних плінтусів/відбійників/бордюрів ACO Kerb

АCO Pipe розтрубні труби із нержавіючі сталі
Надійне рішення для гравітаційних трубопроводів
Розтрубна система АCO pipe із нержавіючої сталі – це надійне, легке та довговічне рішення. Спроєктовано, пройшло тестування 
та виготовлено для промислових, дощових і стічних вод відповідно EN 1124 (сумісні з іншими системами трубопроводів). Разом 
з іншими продуктами бренду ACO, розтрубні труби ACO pipe створюють ідеальну систему та надійний дренажний комплекс з 
унікальними перевагами для клієнтів.

• Легкість монтажу
• Унікальна технологія ущільнення труб – 3 варіанта ущільнювача: EPMD, Viton, NBR
• Ідеальне рішення для стерильних виробництв 
• Відсутність необхідності зварювальних робіт на будівельному майданчику
• Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304 або AISI 316L
• Ідеальне застосування для виробництв з технологією, що потребує високих температур

АCO LipuMobil/LipuSmart/LipuJet/Lipator сепаратори жиру  
для встановлення в приміщенні

Обладнання всередині приміщення для очищення виробничих стічних вод від жирів 
Концерн АСО пропонує широкий вибір моделей сепараторів, які протестовані та сертифіковані згідно норм EN 1825. Сепаратори 
жиру використовують для очищення виробничих стічних вод в харчовій промисловості та на комерційних кухнях перед її 
надходженням в каналізацію.

• Можливість встановлення та експлуатації у важкодоступних місцях
• Різні рівні комплектації (від базової моделі до моделі з автоматичним циклом очищення)
• Лінійка ACO Lipator для місць з відсутньою можливістю доступу асенізаційної машини
• Мінімальна емісія запахів при функціонуванні
• Застосовуються два види матеріалів для корпусів: поліетилен та нержавіюча сталь 
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ACO Access Covers технологічні люки
Надійне та естетичне рішення для доступу до технологічного обладнання
Технологічні люки ACO Access Covers – інноваційний продукт, виготовлений з високоякісних матеріалів. Застосовуються для 
забезпечення доступу до технологічного обладнання або до комунікацій, забезпечують стійкість до навантажень та стабільність в 
експлуатації, відповідають дизайнерським вимогам. Лінійки продукції для застосування в середині приміщення та назовні. 

• 100% герметична конструкція люку, забезпечує водонепроникність та перешкоджає розповсюдженню неприємних запахів
• Виготовлення нестандартних розмірів під замовлення 
• Застосовуються під різні варіанти підлоги, залишаючись при цьому непомітними
• Клас навантаження до C250
• Комплектуються засобами для пневматичного відчинення 

АСО Spin покрівельні воронки
Воронки для відведення дощових стоків з покрівель
Плоскі покрівлі – це відповідальні архітектурні зони, для яких дуже важливим є професійне планування систем водовідведення. На 
плоских покрівлях в дощову погоду можуть швидко збиратися великі обсяги води. Відсутність ефективного механізму збору опадів 
може призвести до надмірного навантаження на конструкцію будівлі. ACO пропонує функціональні рішення, спеціально розроблені 
для плоских ділянок даху, що забезпечують ефективне відведення води.

• Універсальне рішення для підключення до всіх видів трубопроводів
• Рішення для експлуатованих та інверсійних покрівель 
• Висока якість та відповідність міжнародним стандартам, матеріали класу А1 пожежної стійкості
• Корпус виготовлений з нержавіючої сталі або чавуну

ACO ShowerDrain душові канали з нержавіючої сталі
Надійне та вишукане рішення для ванних кімнат
ACO ShowerDrain – це колекція виробів з нержавіючої сталі для ванних та душових кімнат, яка включає в себе душові канали та 
решітки. Під час розробки продукції АСО реалізує три головні принципи: комфорт, естетика та практичність. Завдяки різноманіттю 
варіантів ACO ShowerDrain, Ви зможете реалізувати практично будь-яке дизайнерське бачення та підібрати правильне рішення 
відповідно до ваших проєктних вимог.

• Душові канали різних серій та форм
• Повністю зварна та пасивована система із нержавіючої сталі
• Виготовлення каналу під індивідуальне замовлення
• Широкий вибір дизайну решіток, включно з нанесенням гравіювання
• Ефект самоочищення, що досягається завдяки гігієнічним формам каналів
• Легкий монтаж

ACO ShowerPoint пластикові трапи з нержавіючою решіткою
Серія універсальних трапів з елегантним дизайном для застосування в різних вологих приміщеннях
Трапи ACO ShowerPoint індивідуально комбінуються з декількох частин та конфігурацій, згідно особливостям проєкту. Така 
конструкція забезпечує універсальність застосування в будь-яких умовах, там, де потрібна мінімальна або максимальна монтажна 
висота, висока пропускна здатність, надійна гідроізоляція, естетичний дизайн тощо.

• Застосування на різних об’єктах: душових, спа-зонах, санвузлах, котельнях приватних будинків, пральнях тощо.
• Висока пропускна здатність
• Можливість регулювання монтажної висоти
• Широкий вибір практичних та естетичних дизайнів решіток
• Легкий монтаж
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ACO Self дощоприймачі
Дощоприймачі ACO Self виготовляються із високоякісного полімербетону та комплектуються решітками із чавуну, оцинкованої або 
нержавіючої сталі. Служать для прийому стоків з дахів або локального водозбору з прибудинкової території.

ACO Self водовідвідні канали 
Канали ACO Self призначені для відведення поверхневої дощової води з дворів, ділянок навколо будинку, садів, тощо. Поєднують  
в собі високу якість та дизайн. Широкий вибір матеріалів для дизайнерських рішень.

ACO Self Design Grating дизайнерські решітки

АСО SlotTop дизайнерські щілинні решітки

Self Design Grating – розробка концерну АСО, що надає широкі можливості для створення індивідуального дизайну. Вони 
надають неповторну естетику, підкреслюють архітектурні особливості та дизайн відкритих просторів. Це вдале поєднання 
оригінального дизайну з ефективністю відведення поверхневих вод.

Cистема щілинних каналів ACO SlotTop – це вдале поєднання функціональноного рішення та естетичного смаку. Цю систему 
водовідведення можна охарактеризувати як «прихована», але «ефективна». На вигляд вона ледь помітна, та насправді виконує 
повноцінну функцію водовідведення, наче канал зі звичайно решіткою. Щілинні канали АСО – сучасне рішення для благоустрію 
об‘єктів з високими вимогами до дизайну.
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АСО Lightshafts світлові приямки Консультації та технічна підтримка клієнтів АСО
АСО Lightshafts – це просте і ефективне рішення для освітлення та вентиляції підвального приміщення. Приямки виготовлені з 
армованого скловолокном поліпропілену. Широкий вибір решіток.

Будучи провідним світовим виробником систем водовідведення, АСО є експертом у всіх 
питаннях, пов’язаних з водовідведенням і очищенням дощових та виробничих стічних вод.

Ми завжди раді передавати свої знання і досвід нашим Партнерам – продавцям і 
дистриб’юторам, інженерам в сфері охорони здоров’я, архітекторам, проєктантам, 
працівникам сфери торгівлі.

Це дозволяє Вам не тільки спростити технічні завдання, але й гарантувати якість та 
зберігати лідерство компанії ACO на світовому ринку.

Технічний відділ компанії використовує для своєї роботи сучасне програмне забезпечення 
для підготовки технічної документації. 

Розробка кожного проєкту ведеться в суворій відповідності з діючими нормами, 
правилами, інструкціями, державними і галузевими стандартами та технічними 
регламентами.

ACO Vario засоби для очищення взуття 
ACO Vario – це засіб для підтримання чистоти в будинку без зайвих зусиль. Система представляє собою піддон з отвором для 
підключення до каналізації, а зверху встановлюється решітка для чищення взуття. ACO Vario значно скорочує кількість бруду біля 
входу в будинок.
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Навчання

Інформація і подальше навчання: ми ділимося знаннями 
і досвідом з дилерами, проектувальниками, архітекторами і 
монтажниками, для яких якість – понад усе. Ми запрошуємо 
Вас скористатися нашим досвідом і прийняти участь в ряді 
організованих нами програм підвищення рівня знань в сфері 
водовідведення.

Проєктування

Планування і оптимізація: існує безліч варіантів 
технічних рішень, кажучи про проектування систем 
водовідведення, однак яке з них найбільш економічне, 
гігієнічний і безпечне? Ми допоможемо Вам знайти 
правильну відповідь.

Технічна підтримка

Консультації і допомога в реалізації проєктів по 
водовідведенню: ми проконсультуємо Вас і надамо підтримку 
в рамках проєкту, щоб надалі запобігти виникненню неприємних 
сюрпризів при практичній реалізації даного рішення.

Обслуговування

Огляд і обслуговування: продукція ACO спроєктована 
і виготовлена з розрахунком на тривалий термін 
експлуатації. Наші сервісні послуги також дозволяють 
переконатися, що ACO з року в рік продовжує 
вдосконалюватися.

Ми завжди раді допомогти Вам:

З актуальними каталогами  
ви завжди можете ознайомитися за посиланням

• Професійними технічними консультаціями
• Запропонувати рішення під Ваш проєкт
• Виконати розрахунок, адаптацію та розробку специфікації
• Надати креслення, каталоги, технічну документацію
• Приїхати до вас на об’єкт для демонстрації продуктів та рішень
• Провести навчання у нас або у Вас в офісі



Продукція АСО:

■ Професійні системи 
водовідведення

■ Системи водовідведення  
для приватного будівництва

■ Системи водовідведення  
з нержавіючої сталі для об’єктів 
з підвищеними вимогами  
до гігієни

■ Системи очищення стічних вод: 
сепаратори нафтопродуктів  
і жирів, дренажно-
накопичувальні системи

■  Автономна каналізація
■ Технологічні та каналізаційні люки

ТОВ «АКО Будівельні Елементи Лтд.»  
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, офіс 325 
тел./факс: 044 233 67 70(71) 
e-mail: info@aco.com.ua 
www.aco.ua
     Facebook:
https://www.facebook.com/ACO-Ukraine-425826204251661
     YouTube:
https://www.youtube.com/user/ACOUkraine


