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ACO Self ®
RohoÏky na ãistenie obuvi

www.aco.sk

Zhodnotenie domu, dvora a záhrady
ACO Self ® RohoÏky
– systém ACO Self ®
– systém ACO Self ®
– systém ACO Self ®

na ãistenie obuvi
Vario
Vario Light
Indoor
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·pina zostane vonku

2

Systém ACO Self® Rohožky na čistenie obuvi – pre čistotu v celom dome:
rohožky na čistenie obuvi vonku a vo vnútri očistia hrubú špinu, jemný prach
a vlhkosť.

Rohožky na čistenie obuvi ACO Self® sa dodávajú v troch rozmeroch, ktoré sú
vhodné pre väčšinu aplikácií. Ich montáž je veľmi jednoduchá a je možná aj
svojpomocne.
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ACO Self ® RohoÏky na ãistenie obuvi
ACO Vario podlahová vaÀa s ochrannou
hranou pre vonkaj‰ie priestory

Podlahová vaÀa Vario
pozinkovaná oceľová ochranná hrana,
systém stredových výstužných priečok
a odtokový otvor DN 100, pre všetky
typy krycích roštov.

dĺžka/cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0
50,0

00398
00399
00400

60,0
75,0
100,0
výška: 8,0 cm

ACO Vario plastová podlahová vaÀa
pre vonkaj‰ie priestory
Podlahová vaÀa
Vario Light

3

z polypropylénu, možnosť chôdze,
so systémom stredových priečok
a odtokovým otvorom DN 100,
pre všetky typy krycích roštov.
dĺžka/cm

šírka/cm

obj. č.

40,0

82400

60,0
výška: 7,5 cm

ACO uholníkov˘ rám pre vnútorné priestory
Uholníkov˘ rám ‰tvordielny
Špeciálny zasúvací uholníkový profil,
vrátane 4 montážnych uholníkov,
pre všetky typy krycích roštov.

dĺžka/cm
60,0
75,0
100,0
výška: 2,5 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0
50,0

01995
01996
01997
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ACO Self ® Vario krycie ro‰ty pre rohoÏky
na ãistenie obuvi vo
vonkaj‰ích i vnútorn˘ch priestoroch

Hliník – guma
Hliníkový profil s gumou – čierna
farba (vzdialenosť profilov 8 mm),
s drážkovanými gumovými pásikmi.
dĺžka/cm
60,0
75,0
100,0
výška: 2,0 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0
50,0

01213
01214
01215

Hliník – rips antracitov˘
Hliníkový profil s plsťou – antracitovo
čierna farba (vzdialenosť profilov
8 mm), s plstenými pásikmi z hrubého
vlákna.

4

dĺžka/cm
60,0
75,0
100,0
výška: 2,0 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0
50,0

01210
01211
01212

Hliník – rips bledosiv˘
Hliníkový profil s plsťou – bledosivá
farba (vzdialenosť profilov 8 mm),
s plstenými pásikmi z hrubého vlákna.
dĺžka/cm
60,0
75,0
100,0
výška: 2,0 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0
50,0

02180
02181
02182
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ACO Self ® Vario krycie ro‰ty pre rohoÏky
na ãistenie obuvi vo vonkaj‰ích priestoroch
Pozinkovan˘ ro‰t
na hrub‰ie neãistoty
opticky uzavretý povrch, vzdialenosť
ôk 9/31 mm, pozinkovaná oceľ.
dĺžka/cm
60,0
75,0
100,0
výška: 2,0 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0
50,0

01207
01208
01209

ACO Self ® RohoÏky na ãistenie obuvi
pre vnútorné priestory
ACO Self® rohoÏky na
ãistenie obuvi s hliníkov˘m
uholníkov˘m rámom,
s rohoÏou hrubou 10 mm
možnosť chôdze, vložený škrabák na
topánky, nosný profil hliník, materiál
plsť, farba antracitová. Možno použiť
aj do keramickej dlažby.
dĺžka/cm
60,0
75,0
výška: 1,0 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0

37250
37255

ACO Self® rohoÏky na
ãistenie obuvi s hliníkov˘m
uholníkov˘m rámom,
s rohoÏou hrubou 10 mm
možnosť chôdze, nosný profil hliník,
materiál plsť, farba sivá. Možno
použiť aj do keramickej dlažby.

dĺžka/cm
60,0
75,0
výška: 1,0 cm

šírka/cm

obj. č.

40,0
50,0

37251
37256
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ACO Self ® Systémy rohoÏiek na ãistenie obuvi
- jednoduchá montáÏ, perfektné rie‰enie
Systém podlahov˘ch vaní pre vonkaj‰ie priestory
Systémy rohožiek na čistenie obuvi ACO Vario pre vonkajšie priestory
zachycujú najhrubšie nečistoty a vlhkosť. Montáž je veľmi jednoduchá, lebo
sa montuje výlučne z hotových prvkov – zaujímavé predovšetkým pre montáž
svojpomocou.

1

2

3

4

1. Podklad pripravte tak, aby horný
okraj rohožky na čistenie obuvi
ACO Vario bol zarovnaný s okolitým
spevneným povrchom (dôležité
pre následné práce!).

2. Podlahovú vaničku rohožky na
čistenie obuvi posaďte na podklad
a vyrovnajte.

3. Vložte krycí rošt, skontrolujte
správne usadenie.

4. Položte susediaci obklad povrchu.
V prípade napojenia rohožky na
kanalizačný alebo drenážny systém
použite potrubie DN 100.
Dokončite súvisiace spevnené
plochy.
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Systém uholníkov˘ch rámov pre vnútorné priestory
Systém uholníkových rámov vo vnútri domu nedáva jemným nečistotám
žiadnu šancu. Vaša výhoda: menej práce a navyše bezpečná ochrana Vašich
podlahových krytín. Montáž je bezproblémová a uskutočňuje sa priamo
do vlhkej mazaniny.

1. Uholníkový rám zostavte podľa
návodu na montáž, položte na
pripravenú mokrú mazaninu,
vyrovnajte a urobte odtlačok.

2. Pomocou murárskej lyžice vytvorte
podľa odtlačku drážku
pre uholníkový rám.

1

2

7

3. Uholníkový rám uložte do drážky.
Zohľadnite výšku susediacej
podlahovej krytiny, z vonkajšej
strany rámu dotvorte natesno
mazaninu. Potom položte dlažbu
– buď do čerstvej mazaniny, alebo
do lepidla na dlaždice. Aby ste
vytvorili rovný podklad pre rohož,
spracujte mazaninu pomocou
hladítka tak, aby lícovala so
spodnou hranou rámu.
4. Následne položte podlahový
obklad, a to buď do čerstvého
lôžka mazaniny, alebo do lepidla
na dlaždice.

3

4
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MoÏnosti pouÏitia rohoÏiek ACO Self ®

Podlahová vaÀa
Light

Podlahová vaÀa
Vario

Uholníkov˘ rám

In‰talácia
vo vonkaj‰ích
priestoroch
s dlažbou
so záhradnými dlaždicami
s betónovým povrchom
so štiepanými dlaždicami
s klinkerovými tehlami
s dlaždicami z prírodného
kameňa

vo vnútorn˘ch
priestoroch
s dlažbou, mramorom
mazaninou atď.

Pozinkovan˘
oceºov˘ ro‰t

Plsten˘ ro‰t

Gumov˘ ro‰t

vo vnútorn˘ch
priestoroch
s dlažbou, mramorom
mazaninou atď.

RohoÏky sú kon‰truované pre záÈaÏ chôdzou.

Zmeny vyhradené.

s dlažbou
so záhradnými dlaždicami
s betónovým povrchom
so štiepanými dlaždicami
s klinkerovými tehlami
s dlaždicami z prírodného
kameňa
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In‰talácia
vo vonkaj‰ích
priestoroch

