Sisteme inovative pentru baie

ACO ShowerFloor
Pentru proiectarea sistemului de pardoseală flotantă,
ACO ShowerFloor, am cerut sfatul instalatorilor.
Astfel, a rezultat un produs care poate fi adaptat ca

ACO ShowerFloor
nn Siguranță în planificare și

rapiditate în instalare
nn Adaptare ușoară la condițiile

din teren
nn Reglaj ușor
nn Dimensiuni speciale, până la

1500 mm, preasamblate din
fabrică
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Pante perfecte
și instalare rapidă

dimensiuni, înălțime de montaj și construire a pantelor.
Instalarea poate începe dupa realizarea etanșării suprafeței
și progresează rapid datorită sistemului livrat preasamblat.

Sisteme inovative pentru baie

Pentru o pardoseală funcțională în zona dușului este esențial
să avem o etanșare permanentă și o izolare fonică integrată.
ACO ShowerFloor îndeplinește toate cerințele privind

nivelurile de izolare fonică conform VDI 4100: 2012 pentru
casele multifamiliale, datorită izolării fonice integrate. Viteza
de montaj crește datorită eliminării lucrărilor pentru șapă.

Flexibilitate în timpul instalării
Schimbări de planuri care necesită dimensiuni
diferite ale zonei de duș? Problema dimensiunilor
poate fi rezolvată foarte ușor cu ACO ShowerFloor.

Înălțimea și înclinarea sunt adaptabile datorită sistemului
de reglare inovator și este asigurată o ghidare simplă a
conductei. Sistemul permite alegerea oricărui tip de finisaj.

Variante constructive
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Colectare liniară

Colectare punctuală

În cazul colectării liniare cu rigolă de duș, aveți de ales
între două variante de rigolă - cu sau fără flanșă
de perete. Indiferent de varianta preferată, este
disponibilă o gamă variată de grătare cu design special.

Sistemul de pardoseală pentru colectare punctuală
se integrează armonios, chiar și în cazul utilizării unor
plăci mari de gresie, datorită posibilității de ajustare
a pantelor pe cele patru laturi. Gura de scurgere
integrată este prevăzută cu flanșă adezivă de etanșare.
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Soluții inovative pentu baie

Sistem de reglare a înălțimii
Reglarea înălțimii și a pantelor se poate face ușor atât în
timpul montajului cât și ulterior, în utilizarea curentă sau
la reamenajarea băii.
Accesul la sistemul de reglare se face prin partera superioară,
iar blocarea poziței finale se face fără instrumente speciale.

Reglarea rapidă a înălțimii

Întotdeauna stabil
Toleranțele de instalare sunt absolut necesare în orice
șantier. Datorită elementelor de fixare ale conectorilor
de colț, ACO ShowerFloor are întotdeauna un suport
stabil chiar și atunci când dimensiunile spațiului de
instalare sunt diferite până la începerea lucrărilor
pentru finisaj. De exemplu, o toleranță de până la 20 mm
poate fi mascată pe fiecare latură a suprafeței dușului.

Conector de colț cu elemente de fixare
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Potrivit pentru renovări
Înălțimea minimă a sistemului pentru pardoseală ACO
Showerfloor cu colectare punctuală este de 80 mm și 95
mm pentru colectare liniară. Acest lucru face ca sistemul să
fie o alternativă foarte bună și pentru lucrări de renovare.

Exemplu în care spațiul total utilizat pe înălțime este
de 80 mm înălțime.

