
ACO Gala dvorový vpust

Perfektný program pre dom a záhradu
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5 1. Připravte lože z drobné-
ho štěrku tak, aby horní
okraj ACO SELF® rohožky
byl ve výšce okolního
povrchu (dlažby).

1. Vykopejte místo pro
vsazení dvorní vpusti
a připravte betonové lože.
Při použití dvorní vpusti...
s pachovou uzávěrou,
vyražte předformování
označené GV... bez pacho-
vé uzávěry, vyrašte
předformování na protější
straně.

1. Vykopejte drážky pro
žlaby. Vyplňte je betonovou
směsí (3 díly písku, 1 díl
cementu).

2. Vyražte předformovaný
výtok v ACO SELF® vpusti
nebo vyjměte krytku resp.
vyražte předformovaný
kolmý výtok ze žlabu.

3. Položte vpust, resp. žla-
bové těleso s kolmým výto-
kem do předem připrave-
ného betonového lože
a napojte je přípojným
vedením (PVC trubky
DN 100) na kanalizaci.

4. Žlabová tělesa v betono-
vém loži navzájem sesaď-
te a vyrovnejte. Na konci
žlabové linie zabetonujte
čelní stěnu.

5. Položte ACO SELF® krycí
rošty na žlabová tělesa.
Žlaby po obou stranách
dostatečně zalijte
betonem a upěchujte.

6. Položte vhodný druh
dlažby. Dlažba by přitom
měla být cca 2 mm vyšší
než ACO SELF® krycí rošty.

2. Vložte dvorní vpust na
určené místo do betonové-
ho lože.

3. Spojte dvorní vpust
pomocí PVC trubek (DN
100) s kanalizací. ACO
SELF® dvorní vpust zahrňte
betonem.

4. Položte vhodný druh
dlažby. Dlažba by přitom
měla být cca 2–5 mm výše
než ACO SELF® krycí
rošty.

2. Vanu rohožky ACO SELF®

vsaďte do štěrkového
podkladu.

3. Vanu vyrovnejte. 4. Vložte kovový rošt rohož-
ky, přezkoušejte jeho
pevné usazení a položte
dlažbu.

Pokládka systému ACO SELF®

Îlab a vpust z polymerického betonu s krycím ro‰tem

Dvorní vpust (i pro zahrady) s krycím ro‰tem

RohoÏka ACO VARIO®

Výrobky ACO SELF® lze snadno
zabudovat. Dodržení následujících
postupů Vám zajistí funkčnost
systému a dokonalý vzhled okolí domu.

ACO SELF®

ACO VARIO® rohoÏky – pochÛzné

Vana ACO VARIO® z polymerického betonu, s integrovanou
ochrannou hranou se spodním odtokem DN 100

výrobek stav. stav. stav.

délka šířka výška kg/ obj. Kč/

cm cm cm ks č. ks

vana z polymerického 60,0 40,0 8,0 12,0 00398 1 120

betonu 75,0 50,0 8,0 18,0 00399 1 490

hrana ocel.

pozink. 100,0 50,0 8,0 21,6 00400 1 600

Ro‰ty pro rohoÏky ACO VARIO®

rošt ocelový, pozink. 60,0 40,0 2,0 4,0 01207 550

mřížka 9/31 mm 75,0 50,0 2,0 6,3 01208 860

100,0 50,0 2,0 8,6 01209 1 180

rošt plsť, šedý

z hliníkových profilů 60,0 40,0 2,0 3,5 01210 2 310

75,0 50,0 2,0 4,7 01211 3 480

100,0 50,0 2,0 6,3 01212 4 610

rošt plsť, světle šedý

z hliníkových profilů 60,0 40,0 2,0 3,5 02180 2 370

75,0 50,0 2,0 4,7 02181 3 530

100,0 50,0 2,0 6,3 02182 4 710

rošt, pryž, černý

z hliníkových profilů 60,0 40,0 2,0 3,5 01213 3 250

75,0 50,0 2,0 5,6 01214 4 150

100,0 50,0 2,0 7,5 01215 5 470

Vana ACO VARIO® z plastu, se spodním odtokem

plastová vana 60,0 40,0 7,5 1,4 82400 760

Ceny jsou bez DPH.

Vana s integrovanou hranou z pozinkované oceli,
odtok DN 100

Mřížkový rošt, pozinkovaná ocel

Rohožka ALU profil s plstěnými pásy, barva
světlešedá nebo šedá

Rohožka ALU profil s pryžovými drážkovanými
pásy, barva černá

Plastová vana

ACO S E L F
A C O  S E L F

Perfektní program pro dům a zahradu

ACO SELF®

Vlastnosti systému:
• osobními vozy moÏno pojíÏdût
• vysoce funkãní a estetické odvodnûní
• snadná instalace

(moÏno zabudovat svépomocí)
• nízká váha
• odolnost vÛãi olejÛm, benzínu, 

mrazu a zimnímu posypu

• hladk˘ vnitfiní povrch zaruãuje rychl˘
odtok vody i pfii vût‰ím návalu

• má vynikající hydraulické
a  samoãistící schopnosti

Určen pro odvodnění:
• domovních vchodÛ
• vjezdÛ
• garáÏí
• teras
kde zajišťuje dokonalý odvod
vody.

Velice variabilní stavebnicový
systém nabízí vedle standardních
prvků i další, jako jsou čela,
vpusti s pachovým uzávěrem
apod., které umožňují tvorbu
systému dle konkrétních
požadavků.

3 typy žlabů:
ACO SELF® EuroSelf
ACO SELF® mini
ACO SELF® maxi

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)

Praha
Karlovy
Vary

Hradec
Králové

České
Budějovice

Brno

OstravaJihlava

www.aco.cz
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Dvorový vpust s rámom a krycím roštom z liatiny

stav. stav. stav.
dľžka šírka výška kg/ ks/ obj. cena
cm cm cm ks pal. číslo EUR/ks

rám a rošt z tvárnej liatiny,
protizápachový uzáver a kôš 30,0 30,0 44,0 25,6 12 10500 144,00
liatinový rám, mriežkový rošt MW 30x15
z pozinkovanej ocele,
protizápachový uzáver a kôš 30,0 30,0 44,0 22,6 12 10501 148,00

Nadstavba na zvýšenie stavebnej výšky

nadstavba 28,5 28,5 25,0 10,1 24 02716 39,00

Vyrovnávací diel na prispôsobenie stavebnej výšky
na okolitú úroveň terénu

vyrovnávací diel 28,5 28,5 6,0 5,1 60 02717 20,00

Príslušenstvo

nátrubok PVC, DN 100 0,2 00056 3,00
polyesterové lepidlo 0,5 kg 0,5 02163 22,00

Dvorový vpust B 125 je možné 
zostavovať s využitím vhodne 
volených dielov. Dolná časť má 
normalizovaný zápachový uzáver  
a odtokový otvor DN 100  
s krúžkom NBR–O, umožňujúcim 
tesné napojenie na kanalizáciu. 

Dvorový vpust z polymérbetónu, liatinový rám 
a rošt tvárna liatina, kôš (PP), predtvarovanie 
O-krúžkom pre nátrubok DN 100 a vyberateľný 
pachový uzáver

Dvorový vpust z polymérbetónu, liatinový rám 
a rošt z pozinkovanej ocele – mriežkový, kôš 
(PP), predtvarovanie s O-krúžkom pre nátru-
bok DN 100 a vyberateľný pachový uzáver

Nadstavba z polymérbetónu pre vpust na 
predĺženie stavebnej výšky, predtvarovanie 
DN 100 na napojenie strešného zvodu – bočný 
prítok

Vyrovnávací diel na prispôsobenie stavebnej 
výšky ku rovine povrchu

mriežkový rošt

liatinový rošt

liatinový rám

vyrovnávací prvok

nadstavba

dvorový vpust

krúžok (guma)

ACO Gala dvorový vpust pre bodové odvodnenie

Dvorový vpust B 125 bol konštruovaný špeciálne so zámerom použitia na plochách, ktoré z dôvodov stavebných alebo terénnych 
podmienok musia byť odvodňované bodovo. 

Použitie:
g záhrady
g cesty pre peších 
g garáže
g parkoviská

Dvorový vpust  ACO Gala slúži ako 
odtokový otvor pod ventil vodovodu, 
ako odvodnenie strmých vjazdov a na 
pripojenie odkvapovej rúry odvádzajúcej 
vodu zo striech. 
Trieda zaťaženia B 125.



ACO Gala vpusty

Montáž vpustov GALA 

Postupujte ako pri montáži žľabov s prihliad-
nutím na nasledovné kroky: 

V prípade použitia nadstavby pre zvýšenie 
stavebnej výšky alebo napojenie strešného 
zvodu jamu patrične prehĺbte. 

Pre napojenie strešného zvodu vyrazte pred-
tvarovanie na nadstavbe. Nadstavbu usaďte 
na vpust tak, aby otvor pre napojenie smero-
val ku zvodu. Napojte strešný zvod.

Dvorový vpust i nadstavec, kompletne obe-
tónujte (šírka cca 10 cm na každej strane).

Vložte kôš pre nečistoty a osaďte krycí rošt.

Bodový vpust obsahuje pachový uzáver, 
čo umožňuje napojenie vpustu priamo na 
splaškovú kanalizáciu.

Postup montáže

mriežkový rošt

liatinový rošt

liatinový rám

vyrovnávací prvok

nadstavba

dvorový vpust

krúžok (guma)

Schéma dielov vpustu:
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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
Web: www.aco.sk

 ACO Drain
 odvodňovacie žľaby a vpusty 
 z polymérbetónu

 ACO Self
 odvodňovacie žľaby a vpusty 
 z polymérbetónu a plastu,
 zatrávňovacie panely,  
 vchodové vaničky a rohožky

 ACO Markant
 pivničné okná a svetlíky 
 (anglické dvorce)

 ACO Sanita
 sprchové žľaby 
 a odvodňovacie vpusty

 ACO Antikoro
 odvodňovacie systémy 
 z nehrdzavejúcej ocele a výplňové poklopy

 ACO Passavant
 liatinové poklopy, mostné odvodňovače 
 a ochrana stromov

 ACO Passavant
 odlučovače ropných látok 
 a tukov

 Fränkische
 plastové káblové chráničky, 
 drenážne rúry, vsakovacie boxy
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