
ACO HexaSelf®

ACO H e x a S e l f ®

A C O H e x a S e l f ®®

( H e x a L i n e ®® )

Lehký odvodňovací systém pro dům a zahradu



ACO HexaSelf®
(HexaLine®)

Systémové komponenty

Rohový díl

Žlab s roštem

Tělo žlabu

Rošt

Rošt

Odtoková přípojka

Čelo pro začátek a konec žlabu
s předperforovanými odvodňovacími otvory

Zkrácení žlabu na
požadovanou délku

Vlastnosti:

•  nízká hmotnost

jednodušší transport, instalace

a manipulace

•  hladká vnitfiní povrchová úprava

velká rychlost toku a dobré samočištění

•  stabilní korpus

zaručuje vysokou pevnost – žlab

s roštem je určen pro přejezd osobním

automobilem

•  moÏnost napojení na kanalizaci

v jakémkoliv místû Ïlabu

•  velmi jednoduchá instalace

stavebnicový systém komponent

PouÏití: 

• bytové a občanské stavby 

• pochozí aplikace

• plochy pojížděné lehkou dopravou

• terasy

• bazény

Materiál:

PP - Polypropylen

Barevné provedení:

• černý plastový žlab

s černým plastovým roštem 1m

• šedý plastový žlab

s šedým plastovým roštem 1m

• černý plastový žlab

s pozinkovaným roštem 1m

Lehk˘ odvodÀovací systém pro dÛm a zahradu

•  mrazuvzdornost

•  odolnost vÛãi UV záfiení

•  splÀuje poÏadavky investorÛ

•  nezávadné vÛãi Ïivotnímu prostfiedí

•  odpovídá evropsk˘m normám

Čistící sítko pro odpad



HexaSelf®
(Hexaline®) Brickslot

plastov˘ Ïlab s plastov˘m ‰tûrbinov˘m nástavcem

výrobek sv. stav. stav. stav.

šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. KKčč//

cm cm cm cm ks pal. č. kkss

ppllaassttoovvýý  žžllaabb  ss  ppllaassttoovvýýmm  

ššttěěrrbbiinnoovvýýmm  nnáássttaavvcceemm,,

barva černá, 100 cm 10 100 12,6 13,8 60 19561 442200

ppllaassttoovvýý  rreevviizznníí  ddííll

ss  ppllaassttoovvýýmm  rroošštteemm,,

odtok DN 100

barva černá 10 126 12,6 13,8 300 19556 449900

sada (2 čela / odtok / sítko) 19287 117711

ACO HexaSelf®

Žlab - šedé tělo, šedý rošt

Plastová vana

Příslušenství - každý set pro danou
barvu obsahuje: 2 x čelo, odtoko-
vou přípojku, čistící sítko pro odpad

HexaSelf® 
(HexaLine®)

výrobek sv. stav. stav. stav.

šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. KKčč//

cm cm cm cm ks pal. č. kkss

bbaarrvvaa  ččeerrnnáá

žžllaabb  ss  rroošštteemm

100 cm 10 100 12,6 7,8 1,5 72 19210 336655

rohový díl 10 12,6 12,6 7,8 0,22 500 19280 229900

sada (2 čela / odtok / sítko) 19287 117711

bbaarrvvaa  ššeeddáá

žžllaabb  ss  rroošštteemm

100 cm 10 100 12,6 7,8 1,5 72 19222 336655

rohový díl 10 12,6 12,6 7,8 0,22 500 19296 229900

sada (2 čela / odtok / sítko) 19297 117711

ččeerrnnýý  žžllaabb  ss  ššeeddýýmm  rroošštteemm

100 cm 10 100 12,6 7,8 1,5 72 19212 336655

ččeerrnnýý  žžllaabb  ss  ppoozziinnkkoovvaannýýmm  rroošštteemm

100 cm 10 100 12,6 7,8 1,9 72 19213 442200

Vana ACO VARIO® z plastu, se spodním odtokem

výrobek sv. stav. stav. stav.

šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. KKčč//

cm cm cm cm ks pal. č. kkss

plastová vana 60 40,0 7,5 1,4 82400 776600

Ro‰ty pro rohoÏky ACO VARIO®

výrobek sv. stav. stav. stav.

šířka délka šířka výška kg/ ks/ obj. KKčč//

cm cm cm cm ks pal. č. kkss

rošt ocelový, pozink.

mřížka 9/31 mm 60 40,0 2,0 4,0 01207 555500

rošt plsť, šedý

z hliníkových profilů 60 40,0 2,0 3,5 01210 22  331100

rošt plsť, světle šedý

z hliníkových profilů 60 40,0 2,0 3,5 02180 22  337700

rošt, pryž, černý

z hliníkových profilů 60 40,0 2,0 3,5 01213 33  225500

Žlab - černé tělo, černý rošt

Žlab - černé tělo, pozinkovaný rošt

Rohový díl z recyklovatelné umělé
hmoty s aretovaným krycím
roštem, barva šedá a černá

Plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem

Plastový revizní díl s plastovým 

roštem
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Jednoduchá pokládka systému ACO HexaSelf®

Vykopejte stavební rýhu.

V případě, že žlab nebude

podbetonován (pěší provoz),

zhutněte podloží doporučeným

způsobem jako pro pokládku

zámkové dlažby.

Pro pojezd osobními automobily

zhotovte betonový základ vysoký

cca 10cm.

Betonový základ (popř. zhutněné

podloží ) vyrovnejte vhodným

náčiním.

Zvolte místo odtoku ze žlabu.

Na začátek a konec žlabové linie

nasaďte čelní stěny.

V místě odtoku ze žlabu instalujte

nátrubek.

Žlab s nátrubkem uložte na místo

odtoku.

Jednoduchým způsobem připojte

další žlabová tělesa.

V případě potřeby můžete zkrátit

žlab vhodným nástrojem na

požadovanou délku.

Řez napojení na kanalizaci. Nasaďte sítko na hrubé nečistoty. Při pokládce dbejte na to, aby

hrana ACO Hexaline byla 3-5mm

pod povrchem dlažby.

Praha:
Mobil: 602 210 822
E-mail: vborka@aco.cz

Technická podpora
pro projektanty:
Mobil: 724 011 790
E-mail: mcerna@aco.cz

Hradec Králové:
Mobil: 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

České Budějovice:
Mobil: 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Karlovy Vary:
Mobil: 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Ostrava:
Mobil: 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz

Brno:
Mobil: 724 011 716
E-mail: bm@aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o., Jihlava - Pávov
Telefon recepce: 567 121 711, Fax: 567 121 712 (platné od 1. 5. 2008)
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www.aco.cz


