
ACO Therm® valgusšahtid

 Materjal: polüpropüleen (PP)
 Tsingitud terasest rest avaga 30x10mm
 Komplektid koosnevad šahti korpusest, restist
ja paigalduskomplektist
 Otse keldri seinale kinnitamiseks
 Enne monteerimist paigaldada rest
 Saadaval ka kärgja restiga ja võrkrestiga
30x30mm komplektid
 Raskustaluvus: 1,5kN (153kg)
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Šahtikõrgendused

üks reguleeritav kõrgendus
1500mm ja 200mm laiusega šahtide puhul on võimalik
kasutada vaid ühte kõrgendust
Komplektis paigaldustarvikud
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Integreeritud roostevabast terasest äärikud 
(laiuste 1500 ja 2000 mm puhul)

Reguleeritav  kõrgusevahemik  30-300 mm

Kruviühendus kerge kinnitusega      

Teravdatud serv, hilisemaks kohandamiseks baastasandil5
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Lisatarvikud

Kirjeldus Sobib moodulile Tootekood
KM-ta

Roostevabast terasest raam

Kinnitusšabloon

Kõik moodulid

Äravoolu lukk

Tagasivoolu lukk

Äravooluava sulgur

Tagasivoolu element 

Haisulukk





ACO Self® mururestiga jääb 
muru tugevaks, roheliseks ja 
autoga  ülesõidetavaks.

ACO Self® mururest

Valmistatud rohelisest 100% taaskasutatud 
polüetüleenist

Toodet on lihtne paigaldada, 
ei nõua erioskusi.

Lisavahenditeks on kinnitusnaelad 
ja parkimisrea markeeringud 
585 x 385 x 38 mm;  
4,42 tk = 1 m²

1 alus 220 tk = 49,77 m²; 1,25 kg/tk
Plaadidel clip kinnitused

Vajadusel võib lõigata parajaks 
peeneteralise saega.

ACO Self® mururest on tugev, 

Toode Pikkus, mm Laius, mm Kõrgus, mm Kaal, kg Tootekood
 

KM-ta

Mururesti detail

Mururesti ääretugevdussüsteemi moodul

Paigadamisel kasutatavad lisavahendid

 

Valge parkimiskoha märgistus 

ACO stabilisatsioonikangas 
Soovitame kasutada stabili-

satsioonikangast eraldamaks 

ja stabiliseerimaks erinevaid 

pinnasekihte

ACO kinnitus-
naelad 180 mm 
teras

ACO Self® mururesti 
ääretugevdussüsteem 
Takistab liistude ja plaatide nihku-

mist. Võib kasutada ka koos ACO 

mururestiga.

Parkimiskohtade/
parkimisrea markerid
Vajutage parkimiskohtade 

märgistamiseks mururesti 

pesadesse

Lisatarvikud

 Lihtne transportida
 Kerge kaal, ca 5 kg/m²
 Talub sõiduautode koormust
 Sobib hästi muruga
 Valmistatud plastikust
 Taaskasutatav materjal
 Sobib kasutamiseks kaldpindadel
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Märkige ala, mille soovite mururestiga katta.

Kaevake välja olemasolev pinnas, parkimisala-

Kui kasutate betoonist äärekive, siis paigaldage 

need. Tihendage pinnas.

Täitke pind kruusaga või purustatud kividega 

-

kihiga, võib olla segatud kompostiga.

Tasandage pind.

Alustage ACO Self® mururestide paigaldamist, 

alustades esimese reaga pikisuunas, seejärel 

hakake asetama reste külje pealt. Selleks tuleb 

kõrvalolevaid reste natuke kergitada. Reste 

kokku surudes sobituvad need kergelt oma 

kinnituspesadesse.

Täitke mururestid mulla ja muruseemne se-

guga, suurema liikumistihedusega aladel on 

soovitatav kasutada muru, mis sobib parkimisa-

ladele. Võib kasutada ka ainult kruusaga täide-

tuna, juhul kui muru ei soovita. Mullakiht peaks 

Kastke pind, et muruseeme saaks 

paremini kasvama hakata.

585 mm

Peenmaterjalist 

aluskiht

Tihendatud

ACO Self® mururest koos 

muru- või kruusatäidisega

Liiva-/pinnasesegu,

mis toetab muru kasvu

Stabiliseerimiskangas

paigaldatakse

täitematerjalikihi alla

Õige paigaldusmuster

1
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Paigaldamine koos stabiliseerimiskangaga

Võimalus A – 

murutäidisega
Võimalus B –  
kruusatäidisega

ACO Self® mururest

Stabiliseerimiskangas

Tihendatud puhas killustik

Liiv/pinnas*

* Tüüpiline suhe 70/30

Kruus või jäme liiv

Paigaldusinfo

Stabiliseerimiskanga 

soovituslik teine kiht
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Ülekäidav ja liigeldav

rööpaid ei teki

liigeldav jalgratta, mootorratta ja autoga

võimalik käia ka kõrgete kontsadega

sobib lapsevankrite või ratastoolide hõlpsaks 

liikumiseks

turvaline alus aiamööblile

täidetud matid taluvad koormust kuni 300 t/m2

Omadused

1m² katmiseks on vaja:     

                         Eco S: 2,35 matti   

                             Eco M: 1,11 matti

Materjal: 100% polüpropüleen (valge) või 

keskkonnasõbralikum: 100% ümbertöödeldud 

plastist (hall või must)

Integreeritud geokiud

Valmistatud Saksamaal 
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Kärgstruktuuri kõrgus 30 mm,
lihtne transportida ja paigaldada

Suurus Materjal
Raskus-

taluvus
Pikkus Laius Kõrgus Kaal  Tootekood

KM-ta

[mm] [mm] [mm] [kg]

S taaskasutatud 
plastik

Sõiduauto

M taaskasutatud 
plastik

Sõiduauto

Optimaalne kärje suurus 
läbimõõduga 47 mm

Aiateed ja terrassid

munitsipaalmaastiku kujundus

(nt pargid ja kalmistud)

Hoovialad, parkimiskohad, juurdepääsuteed ja 

    sissesõiduteed

Katusepinnad

Kasutuskohad
Vett läbilaskva geokiuga kärjed

tugeva liimiga geokiudu saab väga lihtsalt soovitud kujusse lõigata (nt 

lõiketeraga)

Lihtsasti töödeldav
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