
ACO ShowerDrain

www.aco-showerdrain.nl

Ultieme schoonheid, perfecte functie

Bekijk de interactieve 
toevoegingen met de 
Layar-app.



ACO ShowerDrain
                  voor optimaal comfort

Geniet van de luxe aan rijkelijk stromend water in uw badkamer. 
ACO ShowerDrain biedt alle vrijheid een ruimte te creëren waar 
een heldere lijn wordt getrokken tussen natte en droge zones. 
Het assortiment bestaat uit hoogwaardige design afwateringsput-
ten, douchegoten en walk-in’s die het water elegant en efficiënt 
afvoeren.
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Wat een luxe...

Jezelf afdrogen en de badkamervloer toch 
droog houden; een geweldige ervaring! 
Het luxe rooster van de exclusieve walk-in is 
gemaakt van waterbestendig geolied hard-
hout. Deze is geplaatst in een rvs opvang-
bak. De Walk-in kan worden geplaatst bij het 
entree van de douche, maar ook voor de 
wastafel. Water wat je meeneemt vanonder 
de douche wordt op deze manier opgevan-
gen en afgevoerd. 

De ACO ShowerDrain Walk-in heeft de 

iF product design award 2010
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Ontwerp zonder compromissen

Ook voor de nieuwe badkamerarchitectuur geldt; minder is 
meer! Een minimalistische vormgeving vergroot de ruimtelijke 
werking. Met ACO ShowerDrain doen we afstand van optische 
en werkelijke obstakels. De standaard goten, maar ook maat-
werk bieden een ontwerpvrijheid zonder compromissen.

De ACO ShowerDrain douchegoot met radius heeft de iF product design 

award 2009, Reddot design award 2009 en de Universal design award

& consumer favourite 2010 gewonnen.

universal
design award 2010

universal
design consumer

favorite 2010
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Design aan je voeten

Strakke lijnen vormen de basis voor een 
minimalistische designbadkamer. De lijn 
die een ACO ShowerDrain douchegoot 
zet zorgt voor een stijlvol accent met 
keuze uit veel verschillende uitvoeringen. 
Bij het gebruik van grote vloertegels is 
een douchegoot een must, aangezien 
het snijden van tegels ten behoeve van 
afschot kan worden voorkomen.
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LED is hot

Integreer prachtige high-tech lichteffecten in je badkamer. 
Elke keer wanneer het water van de douche begint te stromen 
licht de goot op. Kies voor zwoel rood, rustgevend groen, 
verfrissend blauw of alle kleuren van de regenboog! De energie-
zuinige LED’s en oplaadmodule zijn eenvoudig te plaatsen. (Ook 
geschikt om achteraf in de goot te plaatsen). Na het douchen 
gaat de verlichting vanzelf weer uit.
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RVS design roosters

* Deze RVS design roosters kunnen worden voorzien van 
  LED-verlichting in de kleuren: blauw, rood, groen of 
  regenboog, (hierbij lopen de kleuren steeds in elkaar over).

Flag*

Curl*

Hawaii*

Chain*

Mix*

Quadrato*

Pixel*

Wave*

Tile 
(sleufbreedte, 10 mm)

Massive

Wave

Mix*

Slot

Square

Water
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Glas - Mineraal roosters

zwart
glas

zwart glas
met gezandstraalde
guirlande

zwart glas 
met witte 
strepen

mineraal,
beige

wit
glas

wit glas
met zwarte
guirlande

wit glas 
met zwarte 
strepen

mineraal
grijs

grijs
glas

grijs glas
met witte
strepen

mineraal
zwart

bruin
glas

glas 
met wengedesign

wit glas
met grijze
strepen

mineraal,
wit
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Eye catcher

De ACO ShowerDrain vloerput in de doucheruimte 
is een ware eye-catcher. Rond of vierkant, ACO 
zorgt voor design in zijn ultieme vorm. De design-
ranges maken het mogelijk om de douchegoten 
en vloerputten probleemloos met elkaar te combi-
neren. Dit is ideaal voor een grote badkamer, 
woningen met meerdere sanitaire ruimtes of 
grotere complexen als bijvoorbeeld sauna’s. 

Quadrato

Wave

Mix

Linea

Forest

Palm

Hawaii*

Curl

*Designafdekkingen zijn te voorzien van LED-verlichting in de kleuren 
  blauw, rood, groen en warm wit.
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Mix*

Palm

Wave

Hawaii

Pixel

Curl

Linea

Forest

Mix

Quadrato

*Designafdekkingen zijn te voorzien van LED-verlichting in de kleuren 
  blauw, rood, groen en warm wit.
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ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD  Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

© 2012 ACO

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg op-
gesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en 
de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specifica-
ties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de verbruiker 
vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en 
verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen 
en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en 
gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.

Wij zorgen voor de afwatering

universal
design award 2010

universal
design consumer

favorite 2010
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