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Melléképület ablakok

Megoldások a kerthez és a házhoz

Rendszermegoldások a pincéhez

  Fürdőszobai vízelvezetés
 Burkolhtó aknafedlapok
  Teraszok vízelvezetése
  Vonalmenti vízelvezetés
  Pontszerű vízelvezetés
  Lábtörlők
  Gyeprács és kavicsstabilizáló
 Szikkasztó rendszer
  Szivárgó rendszerek

  Therm pinceablakok
  Therm pincebevílágító aknák
  Therm víznyomásálló pincebevílágító aknák

Az ACO rendszerlánc elemei családi ház esetén 

Az ACO rendszerlánc

Így marad a kosz az ajtó előtt

ACO. creating 
the future of drainage

ACO lábtörlőrendszer 
kül- és beltérre
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OTTHONA TISZTA
MARAD
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Tartós és látványos megoldás 

bejárati ajtókhoz

Az első benyomás döntő – egy ház
bejárata úgy hat, mint egy névjegykár-
tya. Ezért a gondozott és jól kialakított 
bejárathoz hozzá tartozik a hatékony 
lábtörlőrendszer. Ezen a területen nyújt 
Önnek professzionális megoldást az 
ACO, összekötve a széles választékot, a 
funkcionalitást és az optikai
igényeket.

Ajánlatos mind a kültéri, mind a beltéri 
lábtörlő használata. A nedvességet és a
durva koszt az ACO Vario kültéri 
lábtörlő veszi fel, míg a port és finom 
szennyeződéseket az ACO Indoor
lábtörlő távolítja el. Így tiszta marad a
bejárata és padlóburkolatát is megkí-
méli.

LÁTVÁNYOS 
BEJÁRATOK

Tartalom

Építsük be a burkolatba….        6

Kültéri lábtörlők – előtető nélkül     8

Kültéri lábtörlők – előtetővel   10

Beltéri lábtörlők     12

Lábtörlők egyedi felirattal    18

Többszörös beépítésű lábtörlők   20

Tisztítási útmutató     22

Végül tiszta marad a bejárati terü-
let. A szennyeződések nem kerül-
nek be a házba.
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Funkcionaltás

csúszásmentes

egyszerűen beépíthető

könnyen tisztítható

mindössze 12 mm magas 

ideális járólapokhoz

Esztétikus

vonzó külső

gondozott bejárat

küszöb nélküli tervezés

ACO lábtörlők:

A burkolatba építve

Egyszerűbben és hatékonyabban tisz-
títhatjuk meg cipőnket azokkal a 
látbörlőkkel, amelyek nem csúszkálnak 
el használat közben.
Az ACO lábtörlői mozdulatlanul feksze-
nek a keretükben. Mivel a burkolat 
szintjén vannak beágyazva, ezért a   
küszöb nélküli bejárat könnyen megva-
lósítható. Alacsony kialakításával az 
ACO lábtörlő tökéletesen illeszkedik 
bejárata burkolatához. A kiváló 
minőségű, tartós lábtörlők hozzájárul-
nak az épületek időtállóságához. 

Akadálymentes

nincs kilógó perem a 

burkolatból,

akadálymentesített

Egyedi

névre szóló

testreszabható kialakítás

szőnyegek és tálcák nagy választéka

Lábtörlők 
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Kültéri lábtörlők előtető nélküli bejárathoz

Rácsok / Szőnyegek

Vario Light lábtörlőtálca
minden Vario ráccsal komptatiblis,
betonszürke szín műanyagból (PP),
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső csatlakozóval, 
integrált műanyag élvédelemmel,
építési magasság 7,5 cm
Kapható méretek 
   60 x 40 cm, Cikkszám: 82400

Lábtörlőtálca

Polimerbetonból     Műanyagból

Kapható méretek
   60 x 40 cm, Cikkszám: 00398
   75 x 50 cm, Cikkszám: 00399
   100  x 50 cm, Cikkszám: 00400

Vario lábtörlőtálca
minden Vario ráccsal kompatibilis, 
polimerbetonból, 
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval, 
integrált horganyzott acél élvédelem, 
építési magasság 8 cm

Kapható méretek 
 60 x 40 cm, Cikkszám: 01213
 75 x 50 cm, Cikkszám: 01214
 100 x 50 cm, Cikkszám: 01215

Vario Gummi lábtörlő szőnyeg
Alumínium profil gumi betéttel,
fekete szín

Kapható méretek
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01207
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01208
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01209

Hálós rács, V-profillal  
Horganyzott acél,
Háló méret kb. 9/31 mm

Kapható méretek 
 60 x 40 cm, Cikkszám: 82406
 75 x 50 cm, Cikkszám: 82407

Terpesztett hálós rács
Horganyzott acél

Hálós rács
Háló méret 30/30 és 30/10, 
Horganyzott acél

Kapható méretek 
 60 x 40 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82403
 75 x 50 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82404
 60 x 40 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82409
 75 x 50 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82410

KÜLTÉRI LÁBTÖRLŐK
ELŐTETŐ NÉLKÜLI BEJÁRATOKHOZ

Lábtörlőtálcák, valamint rácsok és 
szőnyegek moduláris rendszerben

vízelvezető 
csatlakozással
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Vario Light lábtörlőtálca
minden Vario ráccsal komptatiblis,
betonszürke szín műanyagból (PP),
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval, 
integrált műanyag élvédelemmel,
építési magasság 7,5 cm
Kapható méretek 
   60 x 40 cm, Cikkszám: 82400

Kapható méretek 
   60 x 40 cm, Cikkszám: 00398
   75 x 50 cm, Cikkszám: 00399
   100 x 50 cm, Cikkszám: 00400

Vario lábtörlőtálca acél kerettel
minden Vario ráccsal kompatibilis, 
polimerbetonból, 
belső merevítőbordákkal,
DN100 lefolyócső-csatlakozóval, 
integrált horganyzott acél élvédelem, 
építési magasság 8 cm

Lábtörlőtálcák / alumínium keretek

Kompatiblis belső részek a 12-13. oldalon

Kültéri lábtörlők előtetővel ellátott bejáratokhoz

KÜLTÉRI LÁBTÖRLŐK
ELŐTETŐVEL ELLÁTOTT BEJÁRATOKHOZ

vízelvezető 
csatlakozással

Alumínium keret
minden Vario ráccsal kompatibilis, 
beépíthető alumíniumprofil, 
tartalmazza a szereléshez szükséges sarokelemet,
építési magasság: 2,65 cm

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01995
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01996
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01997

csekély magasságú

Lábtörlőtálcák, keretek és felső részek 
moduláris rendszerben
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Kültéri lábtörlők előtetővel ellátott bejáratokhoz

Lábtörlő szőnyegek egyedi felirattal (18. oldal)

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01207
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01208
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01209

Hálós rács, V-profillal 
Horganyzott acél,
Háló méret kb. 9/31 mm.

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01213
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01214
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01215

Vario Gummi lábtörlő szőnyeg
Alumínium profil gumi betéttel,
fekete színű 

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01210
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01211
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01212

Vario Rips lábtörlő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
antracit színű

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 10702
  75 x 50 cm, Cikkszám: 10703
  100 x 50 cm, Cikkszám: 10704

Vario Rips lábtörlő szőnyeg 
kazettás kefével
Alumínium profil műrost betéttel és 
kazettás keféket tartalmazó részek 
váltakozása,
világosszürke színű

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 02180
  75 x 50 cm, Cikkszám: 02181
  100 x 50 cm, Cikkszám: 02182 

Vario Rips lábtörlő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
világosszürke színű

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 37160
  75 x 50 cm, Cikkszám: 37161
  100 x 50 cm, Cikkszám: 37162

Vario Rips lábtörlő szőnyeg  
kefe csíkokkal
Alumínium profil műrost betéttel 
és kefe csíkokat tartalmazó részek 
váltakozása, 
antracit színű

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 82406
  75 x 50 cm, Cikkszám: 82407

Terpesztett hálós rács
Horganyzott acél

Rácsok / Szőnyegek

Hálós rács
Háló méret 30/30 és 30/10 
Horganyzott acél

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82403
  75 x 50 cm, MW 30/30, Cikkszám: 82404

  60 x 40 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82409
  75 x 50 cm, MW 30/10, Cikkszám: 82410



1514

Schuhabstreifer Beltéri lábtörlők

Az ACO Vario lábtörlő megvédi a bejárat 
külső részét. A kültéri lábtörlő tökéletes 
kiegészítője a beltéri lábtörlő. 
A beltéri rendszer beépíétsi magassága 
igen csekély, mindössze 12 mm. Ezzel a 
legtöbb padlóburkolattal egy szintbe 
kerül, azaz nem szükséges lesüllyeszte-
ni. Mindezeken felül összhangban van a 
különböző stílusú burkolatokkal. Durva 
felülete tökéletesen eltávolítja a 
szennyeződés maradékát is, ami így nem 
kerül be a lakásba. Különösen a finom 
szennyeződések megszüntetésére alkal-
mas. 

Beltéri lábtörlő szőnyeg alumínium 
kerettel 
Műrost betéttel, járólapokhoz
Szürke színű, 
Magassága: 12 mm

Kapható méretek 
   60 x 40 cm, Cikkszám: 37250
   75 x 50 cm, Cikkszám: 37255

Beltéri lábtörlő szőnyeg alumínium 
kerettel 
Műrost betéttel, járólapokhoz,
Antracit színű, 
Magassága: 12 mm

Kapható méretek
   60 x 40 cm, Cikkszám: 37251
   75 x 50 cm, Cikkszám: 37256

BELTÉRI 
LÁBTÖRLŐK

ACO beltéri lábtörlőrendszerek

Teljes rendszer

mindössze 12 mm magas,
járólapokhoz ideális
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Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01210
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01211
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01212

Vario Rips lábtörlő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel, 
antracit színű

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 02180
  75 x 50 cm, Cikkszám: 02181
  100 x 50 cm, Cikkszám: 02182 

Vario Rips lábtörlő szőnyeg
Alumínium profil műrost betéttel,
világosszürke színű

Kapható méretek 
 60 x 40 cm, Cikkszám: 37160
 75 x 50 cm, Cikkszám: 37161
 100 x 50 cm, Cikkszám: 37162

Vario Rips lábtörlő szőnyeg  
kefe csíkokkal
Alumínium profil műrost betéttel 
és kefe csíkokat tartalmazó részek 
váltakozása, 
antracit színű

Kapható méretek 
 60 x 40 cm, Cikkszám: 10702
 75 x 50 cm, Cikkszám: 10703
 100 x 50 cm, Cikkszám: 10704

Vario Rips lábtörlő szőnyeg kazet-
tás kefével
Alumínium profil műrost betéttel és 
kazettás keféket tartalmazó részek 
váltakozása,
világosszürke színű

Javasolt rácsok az alumínium kerethez

Aluminium keret
vastagabb lapburkolatok esetén alkalmaz-
ható a bejáratoknál, minden Vario ráccsal 
kompatibilis, tartalmazza a szereléshez 
szükséges sarokelemet,
építési magasság: 2,65 cm

Kapható méretek 
  60 x 40 cm, Cikkszám: 01995
  75 x 50 cm, Cikkszám: 01996
  100 x 50 cm, Cikkszám: 01997

Szögletes keretek és felső részek 
moduláris rendszerben

2,65 cm magas – vastagabb
lapburkolatokhoz

Lábtörlők 
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Beltérre és előtetővel ellátott 
fedett kültéri területekre

Vario Rips lábtörlő szőnyeg 
egyedi felirattal 
Nemesacél profil az egyedi felirat 
elhelyezésére
Antracit színben

Eredeti méret

Betűk egyedi feliratozásra*

* A betűk maximális mennyisége a lábtörlő 

szőnyeg méretétől és a kiválasztott betűktől 

függ. 

Az Ön személyre szabott lábtörlője

A névre szóló Vario lábtörlőkkel külön-
leges hangulat érhető el. Exkluzív kivi-
tel és a megbízható minőség kombiná-
cióját kínáljuk. A szőnyeg műrost 
anyagból készült felülete hatékonyan 
eltávolítja a kisebb szennyeződéseket, 
miközben kellőképpen tartós is. A kivá-
ló minőségű nemesacél profilra bármi-
lyen feliratot elhelyezhetünk, így válik 
igazán egyedivé a bejárat. A feliratozott 
lábtörlők mindhárom méretben Rips 
verzióban kaphatók. 

Kapható méretek
  60 x 40 cm, Cikkszám: 10705
  75 x 50 cm, Cikkszám: 10706
  100 x 50 cm, Cikkszám: 10707

SZEMÉLYRE SZABOTT 
FELIRATTAL

Lábtörlők 
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Tiszta területek
Az ACO lábtörlők már évtizedek óta tökéletes megoldást kínálnak iskolák, óvodák, éttermek és irodaházak bejáratánál. 
Nagyobb bejáratok, illetve erősebb forgalmat lebonyolító épületek esetében úgynevezett többszörös telepítéssel bizto-
sítható a hatékonyabb tisztítás, amelynek köszönhetően az előtér mindig igényesen gondozott marad. 

Lábtörlők Lábtörlők 
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Könnyű tisztíthatóság

Az ACO lábtörlőit úgy terveztük, hogy a szennyeződés nagy része a lábtörlő aljzatába, illetve a 
szőnyegére kerüljön. Mindemellett időről-időre fontos ezeket kitisztítani. 

A tisztításhoz a következő dolgokra lesz szüksége:

  Egy horog vagy egy ehhez hasonló szerszám, amivel be tud nyúlni a rács alá és függőlegesen ki tudja 
emelni azt

 Seprű vagy porszívó és egy rongy 
  A terpesztett hálós, a V-profilú hálós rácsok és a gumiszőnyegek kerti slaggal vagy nagynyomású tisz-

títóval tisztíthatók

1

2

3

Tisztítsa meg a lábtörlő szőnyegét 
porszívóval vagy kefével. 

Helyezze be a horgot (vagy pedig vala-
milyen hasonló keskeny tárgyat, ami 
horogként funkcionálhat) a szőnyeg 
vagy a rács végén található egyik nyílás-
ba és fordítsa el a kampót ellenállásig, 
90°-kal. Ezután emelje meg a rácsot és 
vegye ki a kezével. 

Seprűvel vagy egy rongydarabbal 
tisztítsa meg a szőnyeg alatti részt. 

Majd helyezze vissza a szőnyeget a 
helyére. 

Lábtörlő szőnyeg

Vario Rips egyedi felirattal

Lábtörlők 


