
ACO. creating
the future of drainage

ACO kruusarest Tootekood: 281093

ACO kruusarest

Ülekäidav ja liigeldav
n rööpaid ei teki
n liigeldav jalgratta, mootorratta ja

autoga
n võimalik käia ka kõrgete kontsadega
n sobib lapsevankrite või ratastoolide

hõlpsaks liikumiseks
n turvaline alus aiamööblile
n täidetud matid taluvad koormust kuni

300 t/m2

Omadused
n 10 m² jaoks on vaja 5,6 matti
n Materjal: 100% polüpropüleen (valge)

või keskkonnasõbralikum: 100%     
ümbertöödeldud plastist (hall või 
must)

n Integreeritud geokiud
n Valmistatud Saksamaal

ACO kruusarest

n Aiateed ja terrassid
n munitsipaalmaastiku kujundus

(nt pargid ja kalmistud)
n Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja

sissesõiduteed
n Katusepinnad

Kasutuskohad

Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
lihtne transportida ja paigaldada

Tellimisinfo 

Värv Materjal
Raskus-
taluvus

Pikkus Laius Kõrgus Tk/alusel  Tootekood
Hind EUR 

KM-ta

[mm] [mm] [mm]

valge
100 %

polüpropüleen
Sõiduauto

1200 1600 30

17 281093 25,-

1176* 1535* 30*

www.aco.ee

n Vett läbilaskva geokiuga kärjed
n tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse

lõigata (nt lõiketeraga)
n eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
n saab kasutada kuni 10% kalletel

Lihtsasti töödeldav

Optimaalne kärje suurus 

läbimõõduga 47 mm

*tegelik mõõt



ACO. creating
the future of drainage

ACO kruusarest Tootekoodid : 281095/ 281092

ACO kruusarest Eco

Ülekäidav ja liigeldav
n rööpaid ei teki
n liigeldav jalgratta, mootorratta ja

autoga
n võimalik käia ka kõrgete kontsadega
n sobib lapsevankrite või ratastoolide

hõlpsaks liikumiseks
n turvaline alus aiamööblile
n täidetud matid taluvad koormust kuni

300 t/m2

Omadused
n 10 m² jaoks on vaja 5,6 matti
n Materjal: 100% polüpropüleen (valge)

või keskkonnasõbralikum: 100%
ümbertöödeldud plastist (hall või
must)

n Integreeritud geokiud
n Valmistatud Saksamaal

ACO kruusarest Eco

Tellimisinfo

www.aco.ee

Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
lihtne transportida ja paigaldada

Värv Materjal
Raskus-
taluvus

Pikkus Laius Kõrgus Tk/alusel  Tootekood
Hind EUR 

KM-ta

[mm] [mm] [mm]

hall 
100 %

taaskasutatud 
plastik

Sõiduauto

1200 1600 30

17 281095 25,-

1176* 1535* 30*

must
100 %

taaskasutatud 
plastik

Sõiduauto

1200 1600 30

17 281092 25,-

1176* 1535* 30*

Optimaalne kärje suurus 

läbimõõduga 47 mm

n Aiateed ja terrassid
n munitsipaalmaastiku kujundus

(nt pargid ja kalmistud)
n Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja

sissesõiduteed
n Katusepinnad

Kasutuskohad
n Vett läbilaskva geokiuga kärjed
n tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse

lõigata (nt lõiketeraga)
n eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
n saab kasutada kuni 10% kalletel

Lihtsasti töödeldav

*tegelik mõõt



ACO. creating
the future of drainage

ACO kruusarest Tootekood: 281094

ACO kruusarest Heavy Duty

n Maasturid, haagissuvilad, veoautod (G-kategooria) kuni
450 t / m²

n suurte koormustega pindadele

Kasutuskohad

Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
suurem stabiilsus

Tellimisinfo

Värv Materjal
Raskus-
taluvus

Pikkus Laius Kõrgus Tk/alusel  Tootekood
Hind EUR 

KM-ta

[mm] [mm] [mm]

valge
100 %

polüpropüleen
Veoauto 

(G kategooria)

1200 1600 40

13 281094 35,-

1176* 1535* 40*

www.aco.ee

Suurte koormuste jaoks
n täidetud restid kuni teljekoormuseni 10 t

ja lubatud kogukaaluni 16 t.
n täidetud restid kuni 450 t/m²

Omadused
n 10 m² jaoks on vaja 5,6 matti
n Materjal: 100% polüpropüleen (valge
n Integreeritud geokiud
n Valmistatud Saksamaal

ACO kruusarest Heavy Duty Optimaalne kärje suurus 

läbimõõduga 47 mm

n Vett läbilaskva geokiuga kärjed
n tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse

lõigata (nt lõiketeraga)
n eriti suured matid (1200 x 1600 mm) kiireks paigaldamiseks
n saab kasutada kuni 10% kalletel

Lihtsasti töödeldav

*tegelik mõõt


