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Rigolensysteme
ACO S t o r m b r i x x

R e t e n c i a  a  v s a k o v a n i e

ACO Stormbrixx – modulárny vsakovací/retenčný systém 

Inteligentný „click“ systém, stabilita a pevnosť
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Predčistiť, čistiť a upravovať

Zachytené kvapaliny sú prečisťované za použitia fyzikálnych, 

chemických alebo biologických procesov.  Táto časť 

systémového reťazca ACO vytvára podmienky pre ich ďalšie 

resp. opätovné použitie.

Zhromažďovať, zachytiť

Povrchové vody alebo ľubovolné iné kvapaliny sú zachytené 

a odvené tak rýchlo a komplexne, ako je to len možné. Táto 

časť systémového reťazca ACO zaručuje ochranu, bezpečnosť 

a komfort pre ľudí, budovy a dopravnú infraštruktúru.

Systémový reťazec ACO poskytuje riešenia odvodnenia pre kvalitné životné prostredie zajtraška.

Narastajúci počet extrémnych klimatických javov si vyžaduje  sofistikovanejšie odvodňovacie systémy. Spoločnosť ACO ponúka 

inteligentné systémové riešenia, ktoré plnia dvojaký účel: chránia ľudí pred vodou a zároveň vodu pred ľudmi. Každý jeden 

výrobok ACO preto bezpečne kontroluje vodu počas jej pohybu v rámci systémového reťazca tak, aby bolo možné vodu 

v budúcnosti ďalej ekologicky a ekonomicky využívať.

ACO. The future 
of drainage.
ACO. The future 
of drainage.
ACO. The future 
of drainage.
ACO. The future 
of drainage.
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ACO system chain 

Pozdržať, zadržať

Vďaka nádržiam, regulátorom prietoku či spätným klapkám voda 

zostáva pod kontrolou v rámci odvodňovacieho systému. Táto časť 

systémového reťazca ACO zvyšuje ochranu a bezpečnosť v prípade 

extrémnych situácií napr. intenzívnych dažďov, záplav alebo pri 

používaní nebezpečných kvapalín.

Čerpať, odvádzať, vypúšťať

Postupné a kontrolované vypúštanie vôd napr. prostredníctvom 

prečerpávacích staníc.Táto časť systémového reťazca ACO odvedie 

zadržanú a prečistenú vodu kontrolovaným spôsobom pre ďalšie 

spracovanie, opätovné využitie alebo vypustenie.

ACO system chain 
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Výhody výrobku

• odolnosť a zaťažitelnosť konštrukcie vďaka  

pokládke vo zväzkoch

• možnosť jednoduchej a priebežnej údržby 

a kontroly 

• ekonomická doprava a praktická manipulácia 

na stavenisku - nižšia produkcia CO2

Nový systém ACO Stormbrixx sa skladá zo základných prvkov 

rozmeru  1200 x 600 x 342 mm, ktoré sa skladajú do prepojeného 

blokového systému. Vďaka pokládke jednotlivých dielov vo 

zväzkoch a pomocou inteligentného „click“ systému sa vytvára 

vysoká štrukturálna pevnosť celého systému.

 Stabilita a pevnosť konštrukcie vďaka pokládke vo zväzkoch

ACO Stormbrixx je modulárny systém z polypropylénu, ktorý sa  

používa ako detenčná nádrž na dažďovú alebo ako vsakovací 

objekt dažďovej vody. Systém tvoria základné prvky, ktoré sa 

pomocou inteligentného „click“ systému pokladajú vo zväzkoch, 

čím sa vytvára štrukturálna pevnosť celého systému. 

Neobmedzená kontrola a údržba celého systému je možná vďaka 

jeho výbornej priestupnosti. 

V porovnaní s bežnými systémami znižuje stohovatelnosť 

základných prvkov náklady na dopravu a tým aj produkciu CO2. 

Potreba miesta v sklade alebo na stavenisku sa tým zníži o viac 

ako o polovicu.

 ACO Stormbrixx – retenčné a vsakovacie systémy

V pripade viacvrstvovovej 

inštalácie zabraňujú spojky 

posunutiu základných prvkov.

Po poskladaní základých prvkov sú nosné stĺpiky systému 

uložené presne nad sebou, takže záťaž je prenášaná rovnomerne 

do podložia. 

Inštalácia jednotlivých dielov vo zväzkoch je jednou z hlavných 

charakteristík výrobku ACO Stormbrixx. Umožňuje stabilné 

zloženie celého objektu bez použitia spojok v rámci jednej vrstvy.
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Optimálna logistika a jednoduchá manipulácia
Základné prvky, rovnako ako bočné steny a kryty systému ACO 

Stormbrixx je možné z dôvodu dopravy optimálne stohovať. 

Základné prvky sa zasunú presne do seba, a v porovnaní 

s bežnými systémami tak výrazne znižujú prepravovaný objem, 

náklady na prepravu a produkciu CO2.

kontrolná CCTV kamera čistiaca hlavica

Údržba a inšpekcia vo všetkých smeroch
Vďaka inteligentnej základnej architektúre ACO Stormbrixx, ktorá 

vyžaduje len  vonkajšie vymedzenie celého systému a vďaka jed-

noducho montovateľným bočným stenám, je možné zložený 

objekt jednoducho kontrolovať a preplachovať.

Malá potreba priestoru a jednoduchá manipulácia na stavenisku

Príklad: Projekt A vyžaduje akumulačný objem 280 m3. 

S ACO Stormbrixx je možné potrebné prvky systému 

prepravit na jednom vozidle. Pri iných systémoch by boli 

nutné až štyri vozidlá.

Optimálna stohovatelnosť znižuje náklady na prepravu.

Medzipriestory v podobe žlabov umožňujú ľahký pohyb CCTV 

kamery alebo preplachovacej hlavice. Vďaka inštalácii integro-

vaných alebo predsunutých inšpekčných a preplachovacích   šácht 

je trvalo zaistený prístup k systému.

možnosti pohybu kamery medzi jednotlivými stĺpikmi
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Vďaka otvorenej štruktúre ACO 

Stormbrixx je možné výrobkom bez 

obmedzenia manipulovať s CCTV 

kamerami a čitiacimi prístrojmi.

Bočné steny ako vonkajšie vymedzenie celého 

systému a kryty v najvyššej vrstve poskytujú 

rovnú plochu pre položenie obalových geotextilií.

ACO Stormbrixx je premyslený do posledného detailu

Spojky pre optimálne vyrovnanie 

a stabilitu viacerých vrstev ACO 

Stormbrixx.

Ako základný materiál sa používa nový 

polypropylén so stanoveným podielom 

recyklátu.

Nosnosť  jednot l i vých s t ĺp ikov 

základných prvkov umožňuje spolu 

s pokládkou vo zväzkoch extrémne 

zaťaženie systému v zmysle SLW 60 

(až do 100 kN/m2)
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Bočné steny ako vonkajšie vymedzenie 

celého systému ponúkajú rovnú 

plochu pre položenie obalových 

geotextilií.

Dokonalé spojenie základ-

ných prvkov do boxov signali-

zuje hlasné cvaknutie.

Voliteľné prístupy na individuálnych 

miestach systému ponúkajú možnosť  

kontroly systému.

Polypropylénový materiál vytvára 

robustný základ odolný voči korózii. 

Využitelnosť objemu je 95%. Stĺpiky 

sa tiež plnia dažďovou vodou.

Funkčný dizajn v kombinácii 

s intel igentným „cl ick“ 

s y s t é m o m  u m o ž ň u j e 

jednoduchú manipuláciu 

a rýchlu inštaláciu.



8

Rigolensysteme

Konfigurácia systému ACO Stormbrixx

Základný prvok tvorí osem stĺpikov, z ktorých sú štyri vybavené 

čapmi a štyri drážkami. Skladanie prebieha jednoducho -  

nacvaknutím jednotlivých dielov. Na vonkajšej hrane systému sa 

nasadia bočné steny a v hornej vrstve sa vyplnia kryty otvorov 

stĺpikov. Tak vznikne vzájomne prepojený ucelený systém.

Spojením základných prvkov do zväzku sa dosiahne štrukturálna  

pevnosť celého systému. Je nutné dbať na to, aby vedľa seba 

ležali vždy štyri rovnaké naklikávacie spojenia.
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Filtračná geotextília bráni prieniku jemných 

čiastočiek do systému

Spojky na upevnenie základných prvkov vo via-

cerých vrstvách

 Adaptér rôznych dimenzií pre napojenie 

prítokového alebo odtokového potrubia do 

čelnýc stien

Príslušenstvo ACO Stormbrixx

Kontrolná šachta ACO Stormbrixx sa integruje do celého systému 

a umožnuje prístup až v štyroch smeroch. Tak sa podstatne 

zjednodušuje inšpekcia a údržba. Pri viacvrstvových systémoch  

sa prístupové šachty naskladajú jednoducho na seba. Do každej 

prístupovej šachty je možné podľa požiadavky projektu vyrezať 

otvory pre rôzne veľkosti pripájacích potrubí.

Integrované šachty je možné doplniť vetracími inšpekčnými 

šachtami systému ACO Stormbrixx, ktoré sa napájajú do hornej 

plochy objektu. Výška je pritom variabilná. Liatinový kryt šachty 

celý stavebnicový systém uzatvára.

Vsakovacie a retenčné systémy dopĺňajú rôzne diely príslušenstva.

Inšpekčnú kameru je možné veľmi jednoducho 

zasunúť dovnútra.

1

2

21
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Retencia dažďovej vody – regulovaný odtok

Fóliová izolační vrstva, 

ACO Stormbrixx

Geotextília ACO Stormbrixx, 

vnútorná ochranná vrstva

Tlmenie zrážkového odtoku 
Pod tlmením zrážkového odtoku sa chápe 

postup, pri ktorom sa najvyššia prietoková 

hodnota počas búrky rozloží na dlhšie 

časové obdobie tak, že sa odvádza pomaly 

a redukuje sa tým nárazový prietok 

zrážkových vôd.

Regulovaný odtok dažďovej vody do 

kanalizačného systému alebo recipientu 

je dôležitý hlavne pri silných zrážkach. 

Maximálna hodnota prietoku dažďovej 

vody pri búrke sa tak utlmí a rozloží na  

dlhšiu dobu. Ako retenčná nádrž môže 

ACO Stormbrixx dažďovú vodu najprv 

zachytávať a zadržovať, aby ju potom bolo 

možné kontrolovane a s časovým 

odstupom vypustiť do recipientu alebo 

kanalizačného systému.

Geotextília ACO Stormbrixx, 

vonkajšia ochranná vrstva

10
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Vsakovanie dažďovej vody – účinné vytváranie zásob podzemnej vody

Základným predpokladom účinného 

vsakovania sú vhodné hydrogeologické 

podmienky. Zemina v podloži musí mať 

vhodný koeficient filtrácie a zároveň musí 

byť maximálna hladina podzemnej vody   

dostatočne hlboko pod spodnou hranou 

vsakovacieho systému. V záujme ochrany 

podzemných vôd je potrebné zamedziť 

prieniku škodlivých látok do vsakovacieho 

systému najmä pomocou odlučovačov 

ropných látok alebo ťažkých kovov.

Vytváranie zásob podzemnej vody je 

jednou z hlavných tém hospodárenia 

s dažďovou vodou. Vďaka vývoju 

vsakovacieho systému ACO Stormbrixx 

ponúka ACO koncept, ktorý predstavuje 

ekologicky cenné a účinné riešenie pri 

odvodnení novobudovaných projektov 

v pozemmnom staviteľstve, dopravnej 

infraštruktúre či rezidenčnej výstavbe, 

ako i  pri  dodatočnom odvodnení 

jestvujúcich verejných alebo súkromých 

spevnených plôch. Pri vsakovaní sa  

dažďová voda najskôr zhromažďuje 

v odvodňovacom systéme ACO Stormbrixx 

a  následne  vsakuje do podložia. 

Geotextília ACO Stormbrixx, 

filtračná vrstva
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odtok
odtok

kalová jímka vsak/retence Stormbrixx s integrovanou šachtou

Odtok
Odtok

Prítok

kalová nádržodvodňovací žľab

DN/OD 110-400

vsak/retencia Stormbrixx s integrovanou šachtou

Prítok

Príklady použitia

Montáž, bezpečnosť, statika
Systém ACO Stormbrixx je vhodný pre 

rôzne oblasti: ako retenčná nádrž alebo 

vsakovací systém v rámci odvodnenia 

dopravných plôch, komunikácii, verejných 

plôch alebo tiež v súkromnej sfére.

ACO Stormbrixx a kalová nádrž ACO: Usadeniny je tiež možné zachytávať pomocou predradenej kalovej nádrže ACO.

ACO Stormbrixx Online-Informácie 

Pre každý případ použitia je treba 

zohľadniť pôsobiace pôdne a prevádzkové 

zaťaženie. 

Zobrazené príklady použitia ukazujú iba 

niekoľko možných montážnych situácii 

a zobrazujú, ako ACO Stormbrixx na konci 

systémového reťazca ACO podporuje 

vytváranie zásob podzemných vôd.

ACO Stormbrixx: Pomocou inšpekčnej a preplachovacej šachty ACO Combipoint PP je možné zachytiť malé nečistoty 

a usadeniny pred vstupom do vsakovacieho systému. Tiež je možné vykonávať kontrolu pomocou CCTV kamery, resp. používať 

preplachovacie zariadenia. 

Odtok

Odtok

Prítok

Kalový priestor 
cca 70 l

Inšpekčná 
a preplachovacia 
šachta

Odvetranie /Inšpekcia Odvetranie /Inšpekcia
Zelený pás

DN/OD 110-300
Prítok
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odtok
odtok

vsak/retence Stormbrixx s integrovanou šachtouvsak/retencia Stormbrixx s integrovanou šachtousedimentačná šachta ACOodvodňovací žľab

Odtok
Odtok

Prítok

DN/OD 110-400

Prítok

Nasledujúce obrázky zobrazujú príklady  

použitia filtrov ťažkých kovov ACO 

a sedimentačných zariadení ACO.

ACO Stormbrixx a filter ťažkých kovov ACO: Inšpekčné a preplachovacie šachty inštalované medzi filtrom tažkých kovov 

ACO a vsakovacím systémom ACO Stormbrixx poskytujú okrem iného prístup pre CCTV kameru. 

Zariadenia čistia znečistenú dažďovú 

vodu pred vstupom do vsakovacieho 

zaridenia. Do vsakovacieho zariadenia 

ACO Stormbrixx sa tak dostáva len čistá 

dažďová voda.

SLW 60 SLW 30 Bez zaťaženia

[mm] (100 kN/m2) [mm] [mm]

Min. hrúbka krytia 1.000 1.000 800

Pre zaistenie stability systému je pri montáži potrebné zohľadniť miestne podmienky a platné normy.

Štandardné hrúbky krytia pri montáži systému ACO Stormbrixx

Odtok

Odtok

Odtok

Prítok

Prítok

Filter ťažkých kovov

Inšpekčná 
a preplachovacia 
šachta

DN/OD 110-300
Prítok

ACO Stormbrixx a ACO Sandsed: V prípade rýchlej tvorby usadenín a väčšom prítoku dažďovej vody je možné použiť sedimentačné zariade-

nie ACO. Ako alternatívu k  predradenej inšpekčnej a preplachovacej šachte je možné použiť aj integrovanú systémovú šachtu.
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Rozmer

Hmotnosť
[kg]

Obj.č.Dĺžka
[mm]

Šírka
[mm]

Výška
[mm]

ACO Stormbrixx blok (spojením dvoch blokov vytvoríte box s objemom 0,417 m3)

1200 600 342 10,0 314020 

ACO Stormbrixx bočná stena

582 587 55 1,6 314021 

ACO Stormbrixx kryt

550 550 43 0,8 314022 

Názov Popis výrobku Hmotnosť 
(kg) Obj.č.

  

  Spojka  

• pre vzájomné spojenie základ-
ných prvkov

• pre spojenie dvoch vrstiev:    
kombinácia 2 spojok

• odporúčame použitie aspoň jed-
nej spojky na m3 akumulačného 
objemu    

1,7 314023 

  Adaptér na potrubie  

 DN 100  (D=110 mm)
 DN 150  (D=160 mm)
 DN 200  (D=200 mm)
 DN 300  (D=315 mm)
 DN 400  (D=400 mm)

0,8
1,3
1,4
1,6
2,0

314026 
314027 
314028 
314029 
314030 

Geotextilia •  Filtračná vrstva
• 1 rolka 4 x 100 m 
• 200 g/m2

80,0 314032 

Prehľad základných prvkov

1200

34
2

600

30
5

582

58
7

548

32
0
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Názov Popis výrobku Hmotnosť Obj.č.

Combipoint PP stredný diel

Combipoint PP stredný diel 
5b/ vrchný diel 6a s tesnením 
EPDM, vodotesnosť spoja 
0,5 baru, s možnosťou náklonu 
jednotlivých dielov do 10% v ich 
spoji, vrátane EPS - Combi 
debnenia

2,6 89013 

Combipoint PP spodný diel s odtokom       Combipoint PP spodný diel 
vpustu 1a s odtokom DN 150

2,6 89010

Combipoint PP spodný diel bez odtoku Combipoint PP spodný diel 
vpustu 2a bez odtoku

2,5 89011

Combipoint PP Kónus

Combipoint PP kónus 11, 
s tesnením EPDM, vodotesnosť 
spoja 0,5 baru, s možnosťou 
náklonu jednotlivých dielov do 
10% v ich spoji, vrátane EPS 
- Combi debnenia

2,6 89012

Combipoint PP stredný diel s odtokom

Combipoint PP stredný diel 3,  
s odtokom DN 150, 
s tesnením EPDM, vodotesnosť 
spoja 0,5 baru, s možnosťou 
náklonu jednotlivých dielov do 
10% v ich spoji, vrátane EPS 
- Combi debnenia

2,8 89014

Stormbrixx integrovaná šachta

Prístup k retenčnému/
vsakovaciemu systému
Pre pripojenie prítoku a odtoku 
v rozmedzí DN 100 - DN 400
rozmery: 594 x 594 x 610 mm

32,0 27034

  Kryt šachty  

T rieda zaťaženia D 400
Liatina, priemer 528 mm
Svetlý priemer 400 mm
Bez odvetrania. 

38,0 314043

  

Kryt šachty s odvetraním  

Trieda zatížení D 400
Liatina
Svetlý priemer 160
  
  

15,7 314044 

  

Šachty

Combipoint PP spodný diel s odtokom       

Combipoint PP spodný diel bez odtoku

Combipoint PP Kónus

Combipoint PP spodný diel bez odtoku

Combipoint PP Kónus
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Spoločnosť ACO vo svete

Kvalita menom ACO

Spoločnosť ACO je svetovým lídrom vo 
výrobe a ponuke odvodňovacích systé-
mov pre vonkajšie i vnútorné aplikácie. 

Doterajšie skúsenosti a používanie 
najnovších technológií pri výrobe sú 
zárukou kvalitných produktov ACO, ktoré 
spĺňajú náročné technické požiadavky 
kladené nielen na samotný výrobok, 
ale i na jeho dlhodobú funkčnosť po 
zabudovaní

Širokú ponuku produktov tvoria:

 odvodňovacie žľaby a vpusty

 odlučovače ropných látok a tukov

 odlučovače škrobov

 drenážne rúrky,  káblové chrániče

 liatinová ochrana stromov

 program pre odvodnenie športových ihrísk

 odvodnenie mostov

 čistiarne odpadových vôd

 vsakovacie boxy

 liatinové a antikorové poklopy

 žľaby pre odvodnenie terás a fasád

 antikorové žľaby a vpusty

 obrubníkové odvodnenie
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ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: aco@aco.sk
www.aco.sk


