ACO n i v e a u f r i
ACO Drain®

Niveaufri afgang til boliger, altaner, og bygninger.
ACO Drain® med niveaufri adgang
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Niveaufri adgangsrist
ACO har i samarbejde med landskabsarkitekterne Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB, udviklet Niveaufri adgangsrist i kombination
med ACO liniedræn, der effektivt afvander tilbagetrukne døre og vindues partier.
Der er i dag et krav i Bygningsreglementet om niveaufri adgang ved adgangsdøre med krav om synlig sokkel på 150mm. Dette har
blandt andet medført, at terrændækket ofte flugter eller somme tider er under terræn. Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige afvanding, som er med til at sikre imod fugtskader ved vandindtrængning gennem soklen.
For at overholde kravet fra Bygningsreglementet benyttes ACO Multiline V100S liniedræn, som er en polymerbetonrende med
faststøbte galvaniserede karme langs soklen hele vejen rundt om bygningen.
Ved tilbagetrukne dørpartier og vinduer, benyttes Niveaufri adgangsrist.
Niveaufri adgangsrist fås som standard med en forlænget forkant på 54mm (passende til murværkets modul) som går ind i dørhullet, griber regnen og leder den ud og ned i det underliggende liniedræn.
Risten er produceret i rustfrit stål.
Risten kan ved dørpartier som er trukket længere tilbage, produceres med længere forkant.
Se referencer og mere om produktet på aco.dk

Tekninsk information

Anvendelse
Bygninger
Huse
Altan

Specifikationer
Rustfrit stål rist
Laves i individuelle mål
Variabel bredde/forkant
Belastningsklasse A15
Stor hydraulisk kapacitet
Maske størrelse 9x30 mm
Vedligeholdelses fordele
Enkel adgang for spuling
Polymerbeton med høj stabilitet
og lang holdbarhed
Sikker bortledning af regnvand
150mm

Udstykningen
kan laves i
individuelle mål

De tilstødende riste, fås med matchende
maskemønster 9X30mm.
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Tilbagetrukket dør

Installations fordele
Indvendig dybde som
tilgodeser SBI bestemmelser
Regnvand ledes væk fra facaden
Opfugtning af sokkel undgås
Passer med standard rende
Hjælp til projektering

Tilbagetrukket dør

Tilbagetrukket dør

Laves i polymerbeton der har høj stabilitet og lang
holdbarhed.

Fundament

ACO Nordic
produktsortiment
ACO VVS
Industrielle afløb
Boliggulvafløb
Rustfri rørsystemer

ACO Vej og anlæg
Linieafvanding
Brøndgods
Olieudskillere
Fedtudskillere
Højvandslukkere
Græsarmering
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