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ACO on vannitoa äravoolusüsteemide  too-
tearenduse kindel liider ning Eestis enim 
mudelivalikut ja disainlahendusi pakkuv 
tootja. Pöörame suurt tähelepanu iga toote 
disainile ja funktsionaalsusele, jälgides, et 
tooted vastaksid nii tehnilistele kui ka estee-
tilistele nõuetele.

ACO valmistab  ja turustab vannitubade ära-
voolulahendusi. Pakume nii renntrappe, 
tavalisi punkt-trappe kui ka lisatooteid 
vannitoa äravoolude paigaldamiseks ja 
viimistlemiseks. Renntrapid võimaldavad 
planeerida avatud vannituba, kasutada suu-
rema formaadiga plaati ning  luua  väikeste 
kulutustega eksklusiivsem interjöör.

Duširennide puhul leiab ACO tootevalikust 
nii lihtsaid ja praktilisi kui ka eksklusiivseid 
ja erimõõdulisi lahendusi. Pakume erimõõ-
tudes ja erikujulisi trappe, suuremõõdulisi 
dreenivaid põrandaid, nõrutusalasid ning 
SPA ja basseinirenne - leiame lahenduse ka 
kõige nõudlikumale kliendile.

ACO hindab vannitoalahenduste laitmatut 
töökindlust, konstruktsioonilist läbimõel-
dust ning head väljanägemist. Pöörates 
tähelepanu vannitoaäravoolude veatule 
kvaliteedile, tagab ACO 100% lekkekindluse, 
efektiivse vee äravoolu ning renni ja resti 
lihtsa puhastatavuse. 

ACO tootesarjad aitavad Teie ruumikont-
septsiooni täiustada või jäävad taotluslikult 
märkamatuks.
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ACO ShowerDrain E+ ja M+
Vannitubade rennide ning trappide ehi-
tuses on kriitiline tagada võimalus läbi 
plaadivuukide hüdroisolatsiooni kan-
gale sattuva vee dreenimine trappi. 
ACO uued mudelid Showerdrain E+ 
ja Showerdrain M+ pakuvad just seda 
kaasaegset ja ehitustehniliselt korrekt-
set hüdroisolatsiooni teostuse viisi.
Samuti on nõrutusvõimalus Easyflow 
trapisüsteemil.

ACO ShowerDrain S
Eksklusiivsete rennide eripära 
on pea nähtamatu äravoolu 
kujundus, kus resti rolli täi-
dab kitsas r/v terasest varb. 
Eeskujulikud vooluomadused 
ja võimalus sulandada toode 
väga erineva interjööriga tee-
vad ACO Showerdrain S-st ühe 
sisekujundajate lemmiku.

ACO ShowerDrain C
Soodsaim kvaliteet-renntrapp 4 eri-
neva diasinrestiga. Lihtne paigaldus 
ja efektiivne äravool.  Uuenduslik ACO 
Showerdrain M+ pakub lisaks nõrutus-
membraanile  ka  teistes ehituslikes 
detailides täiust pööratava trapi ja 
reguleeritavate jalgade näol ning  suurt 
paindlikkust disainivalikutes paari-
kümne erineva resti sh plaadi, klaasi ja 
r/v disainrestidega.

ACO EasyFlow trapid
Easyflow disainimisel on silmas pee-
tud hügieenilisust ning trappide 
lihtsat ja kiiret paigaldamist pesu- ja 
duširuumidesse, riietusruumidesse ja 
tualettidesse.  Easyflow restid on ühil-
duvad tootesarjaga ACO Showerdrain, 
restid on roostevabast terasest , 
klaasist või plaaditavad. Lisaks võib 
restidele anda kujunduse ka oma soovi 
kohaselt. 
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ACO. creating the future of drainage.


