
A C O  Wa t e r  M a n a g e m e n t

Koldinghus Kæmpetårn

Koldinghus har igennem sin mere end 
700- årige eksistens spillet en væsent-
lig rolle i Danmarkshistorien. Det har 
været som grænseværn, som kongelig 
residens og som sæde for den lokale 
statsadministration. Efter branden i 
1808 har slotsruinen tiltrukket sig 
megen opmærksomhed som malerisk 
ruin, som inspirationskilde for malere 
og digtere. Gennem mere end 100 år 
har ruinen været genstand for restau-
reringer og gradvis indretning til kul-
turhistorisk museum og hjemsted for 
kulturelle aktiviteter. I 2011 blev ACO 
kontaktet af  Alectia A/S omkring 

sparring af  restaurering af  Kæmpe-
tårnet. ACO skulle bidrage med input 
omkring afvanding af  taget/ terrasse 
i toppen af  Kæmpetårnet.

I tæt samarbejde mellem Alectia A/S, 
Kjaer & Ricther A/S og ACO fandt vi 
frem til den optimale løsning. I videre 
samarbejde med de udførende par-
ter, hvor Bækman VVS og O. Adsbøll 
& Sønner A/S stod for installationen, 
er det en fornøjelse i dag at kunne stå 
i toppen af  Koldinghus Kæmpetårn, 
og fryde sig over den flotte restaure-
ring med respekt for historien.

Koldinghus Kæmpetårn 
Jyllands sidste kongeborg

ACO`s produkter er integreret så 
de passer sammen arkitektonisk.
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Information

Projekt: Koldinghus Kæmpetårn

Lokation: Kolding, Jylland

Bygherre: Styrelsen for Slotte og 
Kulturejendomme

Rådgivere: Alectia A/S

Entreprenører:  
Bækmann VVS & Ventilation Aps 
og O. Adsbøll & Sønner A/S

ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Tel. +45 57 666 500
Fax  +45 57 666 501
aco.dk

ACO Produkter: 

 Liniedræn type ACO DRAIN Multiline V150G med 
 designrist type Løbende hund i støbejern.

   ACO Passavant membranafvanding

   ACO Boxrende i AiSi316 specialdesignet for 
udspyd på tårnet.

 Liniedræn type ACO DRAIN®S100K
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Restaureringen af  Koldinghus er tildelt EUROPA NOSTRA-prisen

ACO DRAIN S100K monteret ved  
indkørsel til Slotspladsen.

Ved installation af  ACO DRAIN 
Multiline V150G med designrist type 
”Løbende hund”, sikres en diskret og 
smagfuld afvanding.

Der er monteret ACO DRAIN Multiline V150G 
øverst i det 35 meter høje udsigtstårn.

Liniedræn type ACO DRAIN Multiline V150G , 
monteret med designrist type ”Løbende hund” 
i støbejern.


