
Πολύ συχνά απαιτείται αποστράγγιση σε 
δομικά συνθέτες κατασκευές. Τέτοιες 
είναι οι βεράντες, οι πράσινες στέγες 
και η περιοχή γύρω από την πρόσοψη. 
Οι ευφυείς λύσεις της ACO πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις 
αυτών των εφαρμογών. Η αποστράγγιση 
προσόψεων ACO Profiline διατίθεται 
σε γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα 
και τώρα σε πολυπροπυλένιο στη νέα 
σειρά ACO Profiline Χ. Διαφορετικές 
επιλογές σχεδίασης επιτυγχάνονται 

Αποστράγγιση για προσόψεις, μπαλκόνια και ταράτσες

askACO www.aco.com.gr/profiline

χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από 
εσχάρες. Το σύστημα αποστράγγισης 
Profiline λειτουργεί σε δύο επίπεδα. 
Αποστραγγίζει την επιφάνεια και 
ταυτόχρονα διηθεί το νερό από το κάτω 
στρώμα του καναλιού. Τα όμβρια από 
την πρόσοψη αποστραγγίζονται επίσης 
αποτελεσματικά.

ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΕΜΠΟΔΙΑ

Τα συστήματα αποστράγγισης 
προσόψεων ACO διακρίνονται όχι 
μόνο για την αισθητική τους, αλλά 
και για τη βέλτιστη αποστράγγιση 
και το σχεδιασμό "Heelguard" για 
άνεση κατά την διέλευση των 
πεζών.

Διαμήκης Εσχάρα Heelsafe Heelguard

Εσχάρα με διαμήκη 
διατομές

Διαμήκη Εσχάρα τύπου 
σκάλα

Πλαστική Εσχάρα τύπου 
σκάλα 

ACO Profiline
Επισκόπηση
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6968

АСО Profiline - αποστράγγιση πρόσοψης

АСО Profiline αποστράγγιση πρόσοψης με συγκεκριμένο ύψοςΚλάση φορτίου

 А 15  

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Πρότυπα

Διαστάσεις

100 mm, 130 mm, 155 mm, 200 
mm, 250 mm

Υλικό

Γαλβανισμένος χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας

Τομείς εφαρμογής

 Προσόψεις
 Βεράντες
  Επίπεδες στέγες

Στοιχείο Μήκος
[mm]

Πλάτος 
[mm]

Ύψος 
[mm] Κωδ.

 ■ Κανάλι αποστράγγισης από 
γαλβανισμένο χάλυβα

 ■ 2000  ■ 155  ■ 50  ■ 320435

 ■ 1000  ■ 155  ■ 50  ■ 320436

 ■ Κανάλι αποστράγγισης από 
ανοξείδωτο χάλυβα

 ■ 2000  ■ 155  ■ 50  ■ 320486

 ■ 1000  ■ 155  ■ 50  ■ 320487

 ■ Κανάλι αποστράγγισης από 
γαλβανισμένο χάλυβα

 ■ 2000  ■ 155  ■ 75  ■ 320439

 ■ 1000  ■ 155  ■ 75  ■ 320440

 ■ Κανάλι αποστράγγισης από 
ανοξείδωτο χάλυβα

 ■ 2000  ■ 155  ■ 75  ■ 320490

 ■ 1000  ■ 155  ■ 75  ■ 320491

 ■

 ■ Εσχάρα πλέγματος από 
ανοξείδωτο χάλυβα  ■ 1000  ■ 150  ■ 20  ■ 38491

 ■ Εσχάρα πλέγματος από 
γαλβανισμένο χάλυβα  ■ 1000  ■ 150  ■ 20  ■ 320458

 ■

 ■ Εσχάρα με διαμήκη προφίλ από 
ανοξείδωτο χάλυβα  ■ 1000  ■ 150  ■ 21  ■ 320126

 ■ Εσχάρα με διαμήκη προφίλ από 
γαλβανισμένο χάλυβα  ■ 1000  ■ 150  ■ 21  ■ 320124

 � Αξιόπιστη και γρήγορη αποστράγγιση 
ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες 
όμβριων

 � Πρόσθετο δοχείο αποθήκευσης για 
αντίστροφη ροή

 � Αποτρέπει το σχηματισμό λακκούβων 
κοντά στην πρόσοψη

 � Εσωτερική προστασία έναντι της 
διείσδυσης υγρασίας

 � Αποφεύγει το πιτσίλισμα του νερού 
κατά την βροχόπτωση

 � Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
προσπελάσιμη εσχάρα κατά 
τη διάρκεια συντήρησης και 
εξυπηρέτησης

АСО Profiline - αποστράγγιση πρόσοψης

1,0 m στοιχείο Διακλάδωση
Κουτί για σημειακή απορροή

Κεντρικό 
αντισταθμιστικό στοιχείο

1,0 m στοιχείο

γωνιακό στοιχείο
0,5 m

Τελικό αντισταθμιστικό 
στοιχείο

Τερματική πλάκα

Στοιχείο Μήκος
[mm]

Πλάτος 
[mm]

Ύψος 
[mm] Κωδ.

 ■

 ■ Πλαστικό κανάλι αποστράγγισης

 ■ 1000  ■ 155  ■ 50  ■ 320561

 ■ 1000  ■ 155  ■ 75  ■ 320562

 ■

 ■ Εσχάρα πλέγματος από 
γαλβανισμένο χάλυβα

 ■ 1000  ■ 150  ■ 20  ■ 320597

 ■ 500  ■ 150  ■ 20  ■ 320596

 ■ Εσχάρα πλέγματος από 
ανοξείδωτο χάλυβα

 ■ 1000  ■ 150  ■ 20  ■ 320599

 ■ 500  ■ 150  ■ 20  ■ 320598

 ■

 ■ Διαμήκη εσχάρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα

 ■ 1000  ■ 150  ■ 20  ■ 320504

 ■ 500  ■ 150  ■ 20  ■ 320505

АСО Profiline Χ αποστράγγιση πρόσοψης με συγκεκριμένο 
ύψος

Προσφέρονται και ύψη 20, 30, 50, 75,100 mm σε πλάτη 100/ 130/ 155/ 200/ 250 mm
Επιλογές με ρυθμιζόμενο ύψος 55-78 mm, 78-108 mm, 108-168 mm

Πλεονεκτήματα συστήματος


