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Kiinteistötekniikka

Lattia-altaat Lattiakourut

Rasvanerottimet Suihkukourut Muhviviemärijärjestelmät

Lattiakaivot

ACO rst/hst-lattia-altaat on suunniteltu 
vaativaan käyttöön ottamalla huomioon 
hygienian, eliniän ja toiminnallisuuden 
vaatimukset.

ACO Suihkukourujen tuotevalikoima 
tarjoaa rakentajille ja suunnittelijoille 
tasokkaan ja yhtenäisen kylpyhuonetuote-
valikoiman.

ACOn laaja erotinvalikoima mahdollistaa 
rasvan hygieenisen ja tehokkaan erotta-
misen jätevedestä. Rasvaerotinvalikoima 
sisältää sisäasenteiset sekä maahan 
asennettavat mallit.

ACO Modular on ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu moduulikouru-
järjestelmä, joka sisältää laajan vali-
koiman kouruja, ritilöitä sekä kaivo- ja 
viemäriliitosvaihtoehtoja.

Tuoteperhe rst/hst-kaivoja teollisuuden 
käyttöön, josta löytyy oikea kaivo joka 
käyttötarkoitukseen.

ACO PIPE® on luotettava, helppo ja kestä-
vä muhviviemärijärjestelmä ruostumatto-
masta teräksestä.



Hulevesijärjestelmät

Linjakuivatuskourut HulevesikasetitÖljynerottimet

ACO Linjavedenkuivatus tarjoaa kouruja 
polymeeribetonista, polypropyleenistä sekä 
ruostumattomasta teräksestä. Kun kouru 
valitaan oikein, suojaudutaan suurten vesi-
virtojen aiheuttamilta vahingoilta ja tulvilta.

ACO Stormbrixx on ainutlaatuinen, paten-
toitu hulevesikasettijärjestelmä viivytys- ja 
imeytyskenttien rakentamiseen.

ACOn laaja erotinvalikoima mahdollistaa 
öljyn tehokkaan erottamisen jäte- ja sade-
vedestä. Erottimien materiaaleina betoni, 
lujitemuovi tai polyeteeni asennuskohteen 
mukaan.

Kerää

Hulevesien nopea ja täydellinen 

kerääminen takaa ihmisten, 

rakennusten ja infrastruktuurien 

suojauksen, turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin lähialueilla.

Puhdista

Luo olosuhteet veden kierrätystä 

ja kestävää käyttöä varten. Öljyä, 

bensiiniä ja lietettä sisältävä 

hulevesi on puhdistettava ennen 

vapautusta.

Pidätä

Veden viivytys ja varastointi on 

tärkeä osa pintavesien käsitte-

lyä varsinkin paikoissa, joissa 

viemäriverkoston vastaanottokyky 

on rajallinen.

Vapauta

Puhdistettu hulevesi vapautetaan 

takaisin luontoon joko imeyt-

tämällä tontille tai hulevesi-

viemäriverkoston kautta. Veden 

vapauttaminen vaatii hallittua 

virtaamaa, joka on ACO System 

Chain ajatuksen kulmakiviä.

ACO System Chain
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ACO Nordic Oy – osa maailmanlaajuista ACO-konsernia

ACO on erikoistunut kattaviin vedenpoiston järjestelmäratkaisuihin. Tarjoamme 
turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja hulevesien ja jätevesien käsittelyyn. 

ACOn tuotteilla toteutat toimivat kokonaisuudet monenlaisiin käyttötarkoituksiin, 
esimerkiksi suurkeittiöihin, ravintoloihin, elintarviketeollisuuteen, liike tiloihin, 
toimistorakennuksiin, asuntoihin, hotelleihin, viheralueille, pysäköinti alueisiin, 
terminaaleihin, teille, silloille, lentokentille ja satamiin.

ACO Nordic Oy on toiminut Suomessa vuodesta 1997. Myyntitoimistomme 
sekä esittelytilamme sijaitsevat Pohjois-Tapiolassa, Espoossa.  
Myyntipäällikkömme toimivat asiakkaiden parissa valtakunnallisesti.

Me autamme asiakkaitamme valitsemaan oikeat järjestelmät erilaisiin  
olo suhteisiin ja tarpeisiin.

ACO Group
■■ Yhtiön perusti Josef-Severin Ahlmann vuonna 1946. 
■■ Nykyään konsernissa työskentelee yli 5 000 työntekijää kuudella 

mantereella yli 40 maassa. 
■■ ACOlla on yhteensä 30 tuotantolaitosta 15 maassa. 


