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A ACO oferece-lhe soluções sofisticadas 
da marca líder mundial em drenagem. A 
gama de produtos ACO ShowerDrain dá 
resposta às exigências de inúmeros 
construtores e arquitectos da área 
residencial, promovendo um design 
amplo e homogéneo das casas de 
banho, isento de degraus ou barreiras e 
com uniformidade de materiais. Os 
modelos clássicos desta tendência 
conhecem a sua inspiração na tradicional 
cultura oriental dos banhos, bem como 
nos luxuosos spas modernos. 

Surpreenda os seus clientes com o melhor em soluções de drenagem 
de zonas de banho
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Qualidade e funcionalidade ACO: 
garantia de um valor seguro
A elevada qualidade dos componentes não 
se esgota no design, nos materiais e nos 
acabamentos, privilegiando igualmente a 
manipulação e a segurança da instalação 
na obra. Graças a alturas de instalação 
baixas e flexíveis, bem como um bom 
isolamento, o ACO ShowerDrain oferece 
uma solução para todas as situações. 

A diferença está nos detalhes
Para todos os construtores civis com uma 
visão de longo prazo, o ACO ShowerDrain 
apresenta-se como uma solução de elevado 
prestígio e grande fiabilidade, em que 
nenhum pormenor foi descurado. Superfícies 
electropolidas perfeitamente lisas garantem 
uma drenagem segura e a boa higiene das 
casas de banho. As vedações, as juntas e a 

espessura dos materiais, por sua vez, 
asseguram uma baixa emissão de ruído. A 
gama ACO ShowerDrain dá cumprimento aos 
mais recentes regulamentos de protecção 
contra incêndio nas construções em altura.

Um regalo para a vista:
O nosso design premiado
As grelhas e tampas em aço inoxidável 
electropolido são a face visível da superior 
qualidade da gama ACO ShowerDrain a 
cada dia.
A actual gama de produtos inclui opções de 
design para todos os gostos, permitindo 
ainda a posterior personalização – como a 
gravação a laser de logótipos nas grelhas. 
Não há que enganar: o ACO ShowerDrain é 
a oportunidade de surpreender 
positivamente os seus clientes pela 
qualidade e estética!

O design curvo ACO ShowerDrain 

foi galardoado com os prémios de 

design iF 2009 e reddot 2009. 
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  A solução rectilínea
O canal de chuveiro ACO ShowerDrain provido de 
grelha de design rectilíneo.

  A solução de canto
O canal de chuveiro ACO ShowerDrain provido de 
grelha de design de canto. 

  A solução curva
O canal de chuveiro ACO ShowerDrain provido de 
grelha de design curvo.

  Lightline
O canal de chuveiro ACO ShowerDrain está opcionalmente 
disponível com iluminação para os designs rectilíneo, curvo 
e de canto.

Página 12

Página 22

Página 24

Página 26
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Perspectiva: Um primeiro olhar sobre as suas opções

As soluções ACO ShowerDrain convidam a 
uma zona de chuveiro criativa. Acima de 
tudo, foram pensadas para, tanto quanto 
possível, se adaptarem ao design desejado. 
É por este motivo que a nossa gama toma 
como ponto de partida quatro designs 
distintos à escolha:

 a solução linear clássica
 a solução curva original 
 a solução de canto sofisticada
 a solução pontual

  A solução Walk-in
Grelha especial em madeira maciça oleada 
impermeabilizada com estrado em aço inoxidável – 
opcionalmente com ou sem ralo.

  Ralos de chuveiro
Drenagem pontual com grelha de design redondo e quadra-
da. Opcionalmente com iluminação.

Página 30

Página 38

Para além disso, o conceito de 
planeamento e design permite uma 
combinação de vários designs e, deste 
modo, uma maior personalização em 
zonas de banho mais amplas ou espaços 
similares. Naturalmente, as grelhas e 
tampas poderão posteriormente ser 
substituídas por outro design. Como 
marca de qualidade que é, a ACO 
assegura a continuidade, compatibilidade 
e disponibilidade destas gamas.
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Princípios técnicos

Canal de chuveiro ACO ShowerDrain – vantagens do planeamento

Número de ralos
Altura de acumulação

0 mm 5 mm 15 mm

1 ralo 0.4 l/s 0.5 l/s 0.6 l/s

2 ralos 0.7 l/s 0.8 l/s 1.0 l/s

3 ralos 1.0 l/s 1.25 l/s 1.4 l/s

Capacidade de escoamento
A escolha do canal de chuveiro depende 
geralmente dos valores associados dos 
componentes de chuveiro utilizados. Este 
valor é de 0,15 l/seg. Isto significa que um 
canal de chuveiro com esta capacidade de 
escoamento pode ser combinado com a 
maioria das cabeças de chuveiro disponíveis 
no mercado.

Em contraponto a este valor médio, o canal 
ACO ShowerDrain oferece um caudal de 
escoamento mínimo de 0,4 l/seg., podendo 
por isso ser utilizado também para escoar a 
água produzida por componentes de 
chuveiro de capacidade muito superior.

A gama ACO ShowerDrain disponibiliza ainda 
inúmeras soluções à medida que dão 
resposta a cabeças de chuveiro com 
débitos muito superiores (páginas 20/21).

Vários ralos para uma maior capacidade

de escoamento

Acumulação e pendentes
A norma DIN EN 1253-1 define valores de 
escoamento mínimos para os ralos de 
pavimento. O valor para ralos de pavimento 
DN 50 é de 0,8 l/seg. e está imposto para 
uma acumulação de 20 mm acima da grelha. 
Níveis de 20 mm de acumulação são 
normalmente facilmente atingidos com ralos 
de pavimento, dado que o pavimento 
apresenta uma inclinação convergente para o 
ralo a partir de quatro lados.

No caso dos canais de chuveiro, todavia, na 
prática não é possível atingirem-se níveis de 
acumulação de 20 mm. É por isso importante 
assegurar que os valores de escoamento 
sejam medidos sem acumulação excessiva 
de água (máx. 5 mm).

Os valores de escoamento sem qualquer 
acumulação deverão ser aplicados quando 
os canais de chuveiro são instalados em 
torno do perímetro do chuveiro e não existe 
um resguardo em vidro. Se o canal de 
chuveiro for instalado ao longo de uma 
parede, poderá dar-se uma pequena 
acumulação dependendo da profundidade da 
zona de chuveiro. Por exemplo, se esta zona 
apresentar uma largura de um metro e uma 
pendente de 2 cm em direcção ao canal de 
chuveiro instalado junto à parede, uma 
acumulação de 5 mm terá como resultado a 
formação de uma lámina de água que se 
estenderá por 25 cm a partir da parede.

5 mm 

Acumulação de água em caso de instalação

dos canais de chuveiro ao longo das paredes

1000 mm 

Instalação ao longo da parede
(máx. 5 mm de acumulação)

Instalação afastada da parede (sem acumulação)
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Princípios técnicos

Protecção contra o ruído
A gama ACO PowerDrain foi testada segun-
do a norma DIN 4109 e SIA 181 com vista 
a determinar os seus níveis acrescidos de 
protecção contra o ruído. Os testes estive-
ram a cargo do Fraunhofer Institut IBP, or-
ganismo alemão acreditado pela DAP nos 
termos de EN/ISO/ICE 17025. O nível de 
ruído de som de impacto (embater da água 
no pavimento) medido foi de 27 dB(A). As 
normas DIN 4109 e VDI 4100 estipulam 30 
dB(A), o que significa que a gama Shower-
Drain satisfaz facilmente os critérios stan-
dard. Os ralos de chuveiro inserem-se ainda 
no nível de protecção anti-ruído II para habi-
tações em blocos de apartamentos, nos 
termos do regulamento VDI 4100.

Remates de parede
São necessários remates da flange dife-
rentes em função da situação específica 
de instalação. Os vários modelos existen-
tes são apresentados nas páginas 14/15.
Os canais de chuveiro ACO com os res-
pectivos remates asseguram uma instala-
ção absolutamente segura ao longo das 
paredes ou em nichos. A flange incorpora-
da de fábrica garante a inexistência de fu-
gas nos cantos. São formadas vedações 

O remate correcto para cada configuração

de chuveiro 

Baixa altura de instalação
Graças a uma baixa altura de instalação, a 
gama ACO ShowerDrain é adequada para 
edifícios novos ou renovações em que nor-
malmente está disponível apenas uma cota 
reduzida para a instalação. No caso de uma 
configuração de canal com colector de água 
de 50 mm, a altura de instalação mínima é 
de apenas 105 mm. Com uma configuração 
de canal de 25 mm, o colector de água é 
instalado a apenas 79 mm.

79 mm 

Corpo de drenagem baixo, se exigido

Protecção contra incêndio
Quando ocorre um incêndio num edifício, es-
te normalmente alastra através das áreas 
técnicas. Os sistemas de drenagem consti-
tuem por isso um elemento especialmente 
crítico, dado que as chamas e o fumo po-
dem propagar-se a outros pisos por essa 
via. De acordo com as normas regulamenta-
res de construção, é assim essencial adop-
tar medidas de prevenção de incêndios nos 
edifícios públicos.

O canal de chuveiro ACO ShowerDrain com 
protecção corta-fogo incorporada constitui 
um importante avanço neste elegante siste-
ma de drenagem. Se a temperatura aumen-
tar a partir de baixo, o cartucho de protec-
ção contra incêndio lança uma espuma que 
colmata o espaço circundante da tubagem 
de drenagem sob o chuveiro, impedindo efi-
cazmente o fogo e o fumo de treparem por 
esse local. O sifão de campainha amovível 
de protecção contra incêndio é compatível 
com as classes de resistência ao fogo R 30 
a R 120.

O kit de instalação ACO Fit-In para canais 
ACO ShowerDrain verticais com protecção 
corta-fogo integrada garante o preenchi-
mento ideal de negativos em quaisquer tec-
tos. Mais informações na página 28.

ao longo das superfícies planas. Este tipo 
de estrutura permite ainda que os canais 
de chuveiro sejam instalados directamente 
ao longo das paredes, sem separações. 
Isto significa que o revestimento cerâmico 
não tem de ser cortado para encaixar en-
tre a parede e o canal de chuveiro – algo 
inestético, especialmente quando se usam 
revestimentos cerâmicos de grandes di-
mensões.

Pormenor do remate de parede

Junta flexível

Revestimento cerâmico (parede)

Vedação de camada fina

Pasta adesiva para cerâmicos

Flange de camada fina
com remate de parede

Pasta adesiva para cerâmicos

Vedação de camada fina

Flange de camada fina

Revestimento cerâmico (pavimento)

Grelha

Corpo do canal

Reboco do pavimento
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Princípios técnicos

Fácil ajuste da altura
Recorrendo a apenas dois parafusos de 
ajuste, o canal pode ser fácil e rapida-
mente ajustado para a cota necessária.

Pronto a instalar
Graças ao design monobloco do canal, 
não são necessárias operações demora-
das e complexas de pré-montagem de 
componentes no local. A montagem do 
canal pode ser iniciada de imediato.

Flange de camada fina revestida
A exposição regular da zona do chuveiro 
à água torna crucial que as vedações do 
pavimento sejam totalmente estanques 
para evitar danos na estrutura do edifício 
com o passar do tempo.

A vedação de camada fina em com-
binação com uma flange envolvente nos 
canais ou ralos de pavimento surge co-
mo uma solução fiável e duradoura. To-
dos os produtos da série ACO Shower-
Drain são por isso fabricados com uma 
flange de camada fina que os envolve na 
totalidade.

Esta flange de camada fina encontra-se 
provida de um revestimento de grão 
grosseiro devidamente testado. Esta 
combinação oferece uma integração se-
gura do corpo do canal no processo de 
camada fina.

Canal de chuveiro ACO ShowerDrain – vantagens de instalação

Se exigido, corpos de drenagem verticais em vez de horizontais

Soluções à medida – o ACO ShowerDrain perfeito para cada aplicação

Dado que existem sempre algumas apli-
cações que exigem produtos não abran-
gidos pelos modelos standard da gama, 
a ACO está igualmente apta a produzir 
um vasto leque de soluções à medida. 
Comprimentos até 2000 mm permitem 
aos canais de chuveiro adaptarem-se a 
qualquer situação – isto aplica-se a todos 
os modelos que compõem a gama ACO 
ShowerDrain. As imagens abaixo apon-
tam para outras soluções especiais. Vári-
as das alterações ao produto menciona-
das podem ser aplicadas num mesmo 
canal.

Pavimento em pedra natural
Podem ser produzidos canais de chuvei-
ro com um remate mais alto para uma 
instalação perfeita em pavimentos de pe-
dra natural (por ex. mármore). Os aros 
podem ser produzidos em versões à me-
dida para alturas de pavimento (X) entre 
15 mm a 30 mm.

Maior capacidade de escoamento
Existe a possibilidade de instalar ralos 
extra de fábrica por forma a aumentar a 
capacidade de escoamento. Estes mode-
los são utilizados em chuveiros com dé-
bitos elevados.
Cada corpo de drenagem está equipado 
com um sifão amovível. Os acoplamen-
tos de saída foram concebidos para liga-
ção a condutas de drenagem DN 50. A 
posição dos corpos de drenagem pode 
ser estabelecida em função da aplicação 
específica.

X

Altura do aro de acordo com o revestimento do pavimento

Ligação de tubo vertical
Dependendo dos requisitos da instala-
ção, a gama ACO ShowerDrain está tam-
bém disponível com um ou vários corpos 
de drenagem verticais.

Vários ralos para uma maior capacidade de

escoamento  Pode configurar a sua solução à me-
dida na página 20
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Princípios técnicos

ACO ShowerDrain – vantagens operacionais

Superfície electropolida
Todos os canais e respectivas grelhas 
são electropolidos de fábrica. Isto envol-
ve um delicado processo físico que resul-
ta numa superfície com um acabamento 
de qualidade superior. O polimento cria 
uma superfície brilhante e isenta de po-
ros, o que reduz as necessidades de lim-
peza e manutenção a um mínimo: os resí-
duos de água e sabonetes podem ser 
facilmente removidos das superfícies da 
grelha e do canal.

A aparência polida do canal continua a 
ser estruturalmente visível mesmo após 
o electropolimento, constituindo uma ga-
rantia a longo prazo do seu aspecto bril-
hante.

A qualidade ACO
Os componentes individuais da gama 
ACO ShowerDrain encontram-se firme-
mente soldados entre si. Deste modo, 
descarta-se a possibilidade de fugas, se-
ja por pressão extrema ou desgaste.

Design flexível das grelhas
A variedade de design das grelhas permite alter-
ar posteriormente a estética do local mediante 
uma mera troca das mesmas. A versão Lightline 
iluminada pode também ser aplicada a posteriori 
para criar efeitos de cor e luz muito interessan-
tes.
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Ampla abertura para limpeza
Após remover o sifão de duas peças, a 
secção do tubo fica totalmente acessí-
vel. Por este motivo, pode ser facilmente 
inserido um escovilhão de limpeza em 
caso de obstrução do mesmo.

O sifão de duas peças é amovível e permite um 

acesso directo ao tubo.

Para limpar o ralo ACO ShowerDrain, retirar pri-

meiro a grelha com uma ferramenta de elevação.

Graças à sua funcionalidade, o ralo pode ser 

limpo rapidamente e sem problemas.



12

ACO ShowerDrain

   Canal de drenagem DN 50 para a zona do 
chuveiro

   Altura de instalação: 105-160 mm ou 79-
134 mm

   Em aço inoxidável do tipo AISI 304
   Testado para uma capacidade de carga e 

escoamento nos termos de DIN EN 1253
  Capacidade de escoamento do modelo

 standard: 0,4 l/seg.
   Largura de canal: 84 mm
  Ralo DN 50 adequado para todos os sistemas  

 de acoplamento de tubagens por encaixe
   Corpo do canal com pendente lateral
   Sifão de duas peças amovível
  Inclinação: 1,5
   Testado relativamente ao ruído segundo 

DIN EN 4109
  Superfície electropolida
   Flange de camada fina que

 envolve toda a estrutura

C1

C2

84 14
4

Descrição do artigo

Dimensões de instalação

C1 (mm) 700 800 900 1000 1200

C2 (mm) 760 860 960 1060 1260

A = 105 a 160 mm com sifão de 50 mm de altura

A = 79 a 134 mm com sifão de 25 mm de altura

Comprimentos 
C1 (mm)

Altura 105 mm
Ref. no.

Altura 79 mm
Ref. no.

Sifão 
altura 50 mm

Sifão 
altura 25 mm

700 0153.73.36 0153.76.44
800 0153.73.38 0153.76.45
900 0153.73.39 0153.76.46

1000 0153.73.40 0153.76.47
1200 0153.73.41 0153.76.48

15

42

A

65

A solução rectilínea

  Modelos de grelhas compatíveis 
nas páginas 16 e 17 

Dados para encomenda – Canais
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ACO ShowerDrain

A solução rectilínea com remate de parede

  Canal de drenagem DN 50 para a zona do  
 chuveiro

  Altura de instalação: 105-160 mm
 ou 79-134 mm

  Em aço inoxidável do tipo AISI 304
  Testado para uma capacidade de carga e  

 escoamento nos termos de DIN EN 1253
  Capacidade de escoamento do modelo

 standard: 0,4 l/seg.
  Largura de canal: 84 mm
  Ralo DN 50 adequado para todos os sistemas  

 de acoplamento de tubagens por encaixe
  Corpo do canal com pendente lateral
  Sifão de duas peças amovível
  Inclinação: 1,5º
  Testado relativamente ao ruído segundo  

 DIN EN 4109
  Superfície electropolida
  Flange de camada fina que envolve toda a  

 estrutura

Descrição do artigo

Dimensões de instalação

C1 (mm) 700 800 900 1000 1200

ACO ShowerDrain com remate de parede para estanquida-

de absoluta em caso de montagem junto à parede

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

  Largura total L2
 Sem remate traseiro:
 B2 = 144 mm
 Com remate traseiro:
 B2 = 134 mm

  Exemplo
 Um canal com uma grelha de
 comprimento (C1) de 800 mm recebe   
 um remate traseiro e no lado direito.

 B2 = 134 mm
 C2 = 800 + 50 = 850 mm

  Comprimento total C2
 Sem remate:
 C2 = C1 + 60 mm
 Com remate num dos lados:
 C2 = C1 + 50 mm
 Com remate dos dois lados:
 C2 = C1 + 40 mm

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

H = 105 a 160 mm com sifão de 50 mm de altura

H = 79 a 134 mm com sifão de 25 mm de altura

O desenho cotado exemplifica o remate traseiro e direito.

L2
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ACO ShowerDrain

  Modelos de grelhas compatíveis nas 
páginas 16 e 17 

Dados para encomenda – Canais com remates de parede

Comprimento C1  
(mm)

Referência
Saída Vertical

Referência
Saída Horizontal

Remate

700 9010.55.53 9010.55.18

lado direito

800 9010.55.54 9010.55.19
900 9010.55.55 9010.55.20

1000 9010.55.56 9010.55.21
1200 9010.55.57 9010.55.22

700 9010.55.58 9010.55.23

lado esquerdo

800 9010.55.59 9010.55.24
900 9010.55.60 9010.55.25

1000 9010.55.61 9010.55.26
1200 9010.55.62 9010.55.27

700 9010.55.63 9010.55.28

lados direito
e esquerdo

800 9010.55.64 9010.55.29
900 9010.55.65 9010.55.30

1000 9010.55.66 9010.55.31
1200 9010.55.67 9010.55.32

700 9010.55.68 9010.55.33

traseiro

800 9010.55.69 9010.55.34
900 9010.55.70 9010.55.35

1000 9010.55.71 9010.55.36
1200 9010.55.72 9010.55.37

700 9010.55.73 9010.55.38

traseiro e
lado esquerdo

800 9010.55.74 9010.55.39
900 9010.55.75 9010.55.40

1000 9010.55.76 9010.55.41
1200 9010.55.77 9010.55.42

700 9010.55.78 9010.55.43

traseiro e
lado direito

800 9010.55.79 9010.55.44
900 9010.55.80 9010.55.45

1000 9010.55.81 9010.55.46
1200 9010.55.82 9010.55.47

700 9010.55.83 9010.55.48

traseiro,
lado direito
e lado esquerdo

800 9010.55.84 9010.55.49
900 9010.55.85 9010.55.50

1000 9010.55.86 9010.55.51
1200 9010.55.87 9010.55.52

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

Esta figura exemplifica a existência de remate nos três lados



ACO ShowerDrain

Modelos de grelha em aço inoxidável

Modelo Compri. (mm) Referência

Wave

700 0153.73.42
800 0153.73.43
900 0153.73.44

1000 0153.73.45
1200 0153.73.46

Quadrato

700 0153.73.59
800 0153.73.60
900 0153.73.61

1000 0153.73.62
1200 0153.73.63

Flag

700 0153.73.69
800 0153.73.70
900 0153.73.71

1000 0153.73.72
1200 0153.73.73

Curl

700 9010.55.88
800 9010.55.89
900 9010.55.90

1000 9010.55.91
1200 9010.55.92

Chain

700 9010.55.93
800 9010.55.94
900 9010.55.95

1000 9010.55.96
1200 9010.55.97

Hawaii

700 9010.55.98
800 9010.55.99
900 9010.56.00

1000 9010.56.01
1200 9010.56.02

Mix

700 9010.56.03
800 9010.56.04
900 9010.56.05

1000 9010.56.06
1200 9010.56.07

Pixel

700 9010.56.08
800 9010.56.09
900 9010.56.10

1000 9010.56.11
1200 9010.56.12

Para revestimento cerâmico, 10 mm

700 0153.81.87
800 0153.81.88
900 0153.81.89

1000 0153.81.90
1200 0153.81.91

Dados para encomenda
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ACO ShowerDrain

Tampas envidraçadas e minerais para o design rectilíneo

Tampa no corpo do canal

Compr. (mm) Referência Modelo

700 9010.57.12

Vidro preto gravado a jacto de areia com motivo floral

800 9010.57.13
900 9010.57.14

1000 9010.57.15
1200 9010.57.16

700 9010.57.17

Vidro branco com motivo floral em preto

800 9010.57.18
900 9010.57.19

1000 9010.57.20
1200 9010.57.21

700 9010.57.22

Vidro cromado com motivo floral em preto

800 9010.57.23
900 9010.57.24

1000 9010.57.25
1200 9010.57.26

700 9010.57.27

Vidro com aspecto Wengé

800 9010.57.28
900 9010.57.29

1000 9010.57.30
1200 9010.57.31

700 9010.57.37

Mineral branco

800 9010.57.38
900 9010.57.39

1000 9010.57.40
1200 9010.57.41

700 9010.57.42

Mineral bege

800 9010.57.43
900 9010.57.44

1000 9010.57.45
1200 9010.57.46

700 9010.57.47

Mineral cinzento

800 9010.57.48
900 9010.57.49

1000 9010.57.50
1200 9010.57.51

700 9010.57.52

Mineral preto

800 9010.57.53
900 9010.57.54

1000 9010.57.55
1200 9010.57.56

Dados para encomenda – Tampas envidraçadas e minerais

Compr. (mm) Referência Modelo

700 9010.56.67

Vidro preto

800 9010.56.68
900 9010.56.69

1000 9010.56.70
1200 9010.56.71

700 9010.56.72

Vidro branco

800 9010.56.73
900 9010.56.74

1000 9010.56.75
1200 9010.56.76

700 9010.56.77

Vidro cinzento

800 9010.56.78
900 9010.56.79

1000 9010.56.80
1200 9010.56.81

700 9010.56.82

Vidro castanho

800 9010.56.83
900 9010.56.84

1000 9010.56.85
1200 9010.56.86

700 9010.56.87

Vidro cromado

800 9010.56.88
900 9010.56.89

1000 9010.56.90
1200 9010.56.91

700 9010.56.92

Vidro preto com riscas brancas

800 9010.56.93
900 9010.56.94

1000 9010.56.95
1200 9010.56.96

700 9010.56.97

Vidro branco com riscas pretas

800 9010.56.98
900 9010.56.99

1000 9010.57.00
1200 9010.57.01

700 9010.57.02

Vidro cinzento com riscas brancas

800 9010.57.03
900 9010.57.04

1000 9010.57.05
1200 9010.57.06

700 9010.57.07

Vidro branco com riscas cinzentas

800 9010.57.08
900 9010.57.09

1000 9010.57.10
1200 9010.57.11
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Base de chuveiro

   Pavimento de chuveiro pronto a instalar em es-
puma rígida com canal integrado

   Revestido a velo impermeável
   Preparado para uma aplicação uniforme de re-

vestimento cerâmico
   Sobreposição de velo (70 mm) para a vedação 

segura das transições no pavimento e na parede
   A base pode ser cortada à medida
   Acessível com cadeira de rodas a partir da di-

mensão de revestimento cerâmico: 50 x 50 mm
   Pendente pré-configurado de 2% na direcção do 

canal integrado
   DN 50 adequado para todos os sistemas de 

acoplamento de tubagens por encaixe 
   Capacidade de escoamento: a partir de 0,4 l/

seg.
   Composto por base de chuveiro e 3 elementos 

de subestrutura (alturas: 20, 30 e 40 mm) para 
incorporação do canal.

Descrição do artigo

Dimensões de instalação

a x b (mm) Comp. do Canal

800 x 1200 700

900 x 1200 800

1000 x 1200 900

1200 x 1200 1100

Dimensões de corte

Z (Comp. Final) A1 A2 A3

1100 105 115 135

1000 103 113 133

900 101 111 131

800 99 109 129

700 97 107 127

600 95 105 125

500 93 103 123

A base de chuveiro pode ser cortada à medida, e assim 

ajustada às condições específicas

A1 =   se forem usados os elementos de subestrutura 

com 20 e 40 mm de altura

A2 =   se forem usados os elementos de subestrutura 

com 30 e 40 mm de altura

A3 =   se forem usados os elementos de subestrutura 

com 20, 30 e 40 mm de altura

85
/9

5/
11

5

A

b

a

Vliesüberstand
umlaufend 70 mm

15

Z

85
/9

5/
11

5

A

b

a

Vliesüberstand
umlaufend 70 mm

15

Z

Prolongamento da tela

em 70 mm a toda a volta
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Base de chuveiro com tela impermeável (preparado pa-

ra receber revestimento cerâmico, pendente 2%)

Elemento de

subestrutura

Recorrendo ao elemento de subestrutura, o ralo do 

canal pode ser facilmente ligado ao tubo em segu-

rança.

O velo impermeável funciona como vedação de ca-

mada fina. O velo pode ser directamente coberto 

com pasta adesiva e o revestimento cerâmico.

O prolongamento do velo para além dos limites da base 

funciona como opção de ligação da vedação de camada 

fina relativamente às paredes adjacentes / ao pavimento.

Dimensões de instalação

a x b (mm) Comp. do Canal

800 x 1200 700

900 x 1200 800

1000 x 1200 900

1200 x 1200 1100

Dados para encomenda – Base de chuveiro

Dimensões (mm) Referência Modelo

800 x 1200 620410

Wave

900 x 1200 620417

1000 x 1200 620424

1200 x 1200 620431

800 x 1200 620413

Quadrato

900 x 1200 620420

1000 x 1200 620427

1200 x 1200 620434

800 x 1200 620415

Flag

900 x 1200 620422

1000 x 1200 620429

1200 x 1200 620436

800 x 1200 620455

Curl

900 x 1200 620456

1000 x 1200 620457

1200 x 1200 620458

800 x 1200 620459

Chain

900 x 1200 620460

1000 x 1200 620461

1200 x 1200 620462

800 x 1200 620463

Hawaii

900 x 1200 620464

1000 x 1200 620465

1200 x 1200 620466

800 x 1200 620467

Mix

900 x 1200 620468

1000 x 1200 620469

1200 x 1200 620470

800 x 1200 620471

Pixel

900 x 1200 620472

1000 x 1200 620473

1200 x 1200 620474

800 x 1200 620416

Para revestimento cerâmico, 10 mm

900 x 1200 620423

1000 x 1200 620430

1200 x 1200 620437

O canal ACO ShowerDrain é integrado de fábrica 

na base
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Soluções à medida

ACO ShowerDrain – configuração individual

1. Dimensões do canal ACO ShowerDrain no campo visual (C x L)

2. Altura do aro (H)

3. Remates da flange

Com a ajuda desta configuração individual, 
podem ser concebidos canais à medida em 
seis passos.  

  Consulte-nos para encomendas por 
medida

Nome:

Empresa:

Morada:

Localidade:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Comprimento total C =  ................ mm

Largura total L =  ................ mm

(Largura standard = 84 mm)

Nota: o comprimento total e a largura total, incluindo
flange de camada fina, é C + 60 mm ou L + 60 mm

Altura do aro H =  ................ mm

(Altura standard = 15 mm)

Oberfläche 
besandet

30

H

C

B

lado direito
traseiro
e lado esquerdo

lado esquerdo
traseiro
e lado direito

lado
direito e esquerdo traseiro, lado direito e esquerdo

traseiro

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

30

30
20 20

30

30
20 20

C1
C2

84 B2
H

15
40

Por favor, seleccione:

Por favor, preencha:

Por favor, preencha:

L

Superfície gravada com jacto de areia
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Soluções individuais

4. Número e posição dos pontos de descarga DN 50

5. Inclinação do(s) corpo(s) de drenagem

6. Selecção do design da grelha

Um ponto
de descarga

C1 =  ................ mm
C2 =  ................ mm

Dois pontos
de descarga

C1 =  ................ mm
C2 =  ................ mm
C3 =  ................ mm

Três pontos
de descarga

C1 =  ................ mm
C2 =  ................ mm
C3 =  ................ mm
C4 =  ................ mm

Wave Hawaii

Quadrato Mix

Flag Pixel

Curl

Chain

Corpo de drenagem vertical (90º de inclinação)

Corpo de drenagem lateral (1,5º de inclinação)
com uma altura total mínima de 79 mm
altura do sifão = 25 mm

Corpo de drenagem lateral (1,5º de inclinação)
com uma altura total mínima de 105 mm
altura do sifão = 50 mm

Por favor, preencha:

Por favor, seleccione:

Por favor, seleccione:

C1 C2

C1 C2 C3

C1 C2 C3 C4

Comprimento total C =  ................ mm

Largura total L =  ................ mm

(Largura standard = 84 mm)

Nota: o comprimento total e a largura total, incluindo
flange de camada fina, é C + 60 mm ou L + 60 mm

Altura do aro H =  ................ mm

(Altura standard = 15 mm)

Para revesti-
mento cerâ-
mico, 10 mm
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Descrição do artigo
  Canal de drenagem DN 50 em formato curvo  

 para a zona do chuveiro
  Altura de instalação: 105-160 mm
  Em aço inoxidável do tipo AISI 304
  Testado para uma capacidade de carga e

 escoamento nos termos de DIN EN 1253
  Capacidade de escoamento do modelo

 standard: 0,6 l/seg.
  Largura de canal: 84 mm
  Raio exterior: 550 mm
  Comprimento dos tramos: 1100 mm
  Incl. grelha de design
  3 ralos DN 50 adequados para todos os sistemas  

 de acoplamento de tubagens por encaixe
  Sifão de duas peças amovível
  Inclinação: 1,5
  Superfície electropolida
  Flange de camada fina que envolve toda a

 estrutura com remate de parede em ambas as  
 pontas

  Calha integrada para resguardo de chuveiro

A solução curva
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ACO ShowerDrain

Um ou ambos os tramos podem ser fabrica-

dos com um comprimento divergente da 

medida standard de 550 mm

As ilustrações exemplificam um acesso pela es-

querda e pela direita, com a respectiva ranhura 

para o resguardo de chuveiro

Resguardo de chuveiro em vidro
Resguardos de chuveiro autoportantes 
em vidro transparente com ferragens em 
metal nobre estão disponíveis através da 
Glamü, parceira da ACO. O vidro de segu-
rança laminado da Glamü é à prova de 
impacto e choque, possui rebordos poli-
dos e é facilmente personalizável (vários 
tipos de vidro, estruturas e impressões 
possíveis). É aplicado na ranhura do ACO 
ShowerDrain, ficando aí fixado de forma 
segura e atractiva.

O design curvo ACO ShowerDrain foi galardoado 

com os prémios de Design iF 2009 e Reddot 

2009. 
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Dados para encomenda – Canais e modelos de grelhas em aço inoxidável  
(Comprimento de tramo de 550 mm)

Acesso pela
esquerda

Referência

Acesso pela
direita

Referência
Modelo

9010.55.04 9010.55.14

Quadrato

9010.55.06 9010.55.16

Flag

9010.56.13 9010.59.13

Curl

9010.56.15 9010.59.15

Hawaii

9010.56.17 9010.59.17

Pixel

9010.55.07 9010.55.17

Para revestimento cerâmico, 10 mm

Ac
es

so
 p

or
 p

or
ta

 à
 d

ire
ita

Aceso por
porta à esquerda



ACO ShowerDrain

24

A solução de canto

   Canal de drenagem DN 50 em formato de can-
to para a zona do chuveiro

   Altura de instalação: 105-160 mm
   Em aço inoxidável do tipo AISI 304
   Testado para uma capacidade de carga e es-

coamento nos termos de DIN EN 1253
   Capacidade de escoamento do modelo stan-

dard: 0,4 l/seg.
   Largura de canal: 84 mm
   Comprimento dos tramos: 400 mm
   Ralo DN 50 adequado para todos os sistemas 

de acoplamento de tubagens por encaixe
   Corpo do canal com pendente lateral
   Sifão de duas peças amovível
   Inclinação: 1,5
   Superfície electropolida
   Flange de camada fina que envolve toda a es-

trutura com remate de parede em ambos os 
tramos

Descrição do artigo

400 lichtes Maß

449 gesamt

200

80

10
5 

−
 1

60

Oberfläche 
besandet

30

15
Ø

 5
0

20

40

Wandaufkantung 
besandet

80

13
3

10
5–

16
0 

m
m

40

398

39
8

D
N

 5
0

82 13
3

449

44
9

42
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Remates
Em ambos os lados exteriores, o canal 
de chuveiro possui uma flange de cama-
da fina com remates de parede, que per-
mitem uma ligação perfeita do canal com 
as paredes mediante vedações alternati-
vas. As faces interiores possuem tam-
bém uma flange de camada fina para as-
segurar uma vedação sobre o reboco do 
pavimento.

Comprimento Referência

398 x 398 0153.97.29

Referência Modelo

0153.97.07

Wave

0153.97.02

Quadrato

0153.97.03

Flag

9010.56.18

Curl

9010.56.19

Chain

9010.56.20

Hawaii

9010.56.21

Mix

9010.56.22

Pixel

0153.97.28

Tile (para revestimento cerâmico, 10 mm)

Pormenor do remate de parede

Junta flexível

 Revestimento cerâmico (parede)

Vedação de camada fina

Pasta adesiva para cerâmicos

Flange de camada fina
com remate de parede

Pasta adesiva para cerâmicos

Vedação de camada fina

Flange de camada fina

Revestimento cerâmico (pavimento)    

Grelha

Corpo do

Canal

Reboco do pavimento

Dados para encomenda – Canal de solução de canto

Dados para encomenda – Modelos de grelhas para 
solução de canto



ACO ShowerDrain

26

Lightline – iluminação para canais de chuveiro

Azul Vermelho

Verde Arco-íris

  Kit de iluminação para canais de
 chuveiro ACO ShowerDrain

  Apto para grelhas em aço inoxidável;   
 inapropriado para tampas em vidro e
 minerais, bem como revestimentos
 cerâmicos

  Com interruptor de comando, para
 função On/Off sem contacto

  Composto por:
       2 módulos LED recarregáveis e 1
 carregador com ligação de 220 V

  Módulo LED apto para utilização
 submersa

Descrição do artigo
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ACO ShowerDrain

Instalação a posteriori 
A iluminação é possível para os canais de 
chuveiro ACO ShowerDrain rectilíneos, cur-
vos e de canto. Estão disponíveis as se-
guintes cores: azul, vermelho, verde ou ar-
co-íris. O funcionamento do sistema é 
muito simples: assim que se tiver acumula-
do água suficiente no canal, o circuito faz li-
gação aos contactos dos módulos LED e a 
luz acende. Com um retardamento de al-
guns minutos, a iluminação desliga se dei-
xar de entrar água no canal.

Considerando um tempo diário de duche de 
15 minutos, as baterias necessitarão de 
ser recarregadas após aproximadamente 
três meses.

Módulos LED

Dados para encomenda – Kit de iluminação (2 módulos LED e carregador)

Modelo Azul Vermelho Verde Arco-íris

Referência 9010.89.01 9010.89.02 9010.89.03 9010.89.08

Dados para encomenda – Kit de bateria LED (1 módulo LED)

Modelo Azul Vermelho Verde Arco-íris

Referência 9010.89.05 9010.89.06 9010.89.07 9010.89.09

Prepare os módulos LED para a instalação Remova a grelha com a ferramenta de

elevação

Insira os módulos LED e fixe recorrendo aos pinos 

em matérial plástico fornecidos, voltando depois 

a colocar a grelha

Kit de iluminação
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80
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   Canal de drenagem DN 50 para a zona do 
chuveiro com protecção contra incêndio

   Altura de instalação (corpo do canal): 
105-160 mm ou 70-134 mm

   Em aço inoxidável do tipo AISI 304
   Testado para uma capacidade de carga e 

escoamento nos termos de DIN EN 1253
   Capacidade de escoamento do modelo 

standard: 0,6 l/seg.
   Largura de canal: 84 mm
   Ralo DN 50 adequado para todos os siste-

mas de acoplamento de tubagens por en-
caixe

   Corpo do canal com pendente lateral
   Sifão amovível de protecção contra incên-

dio (colector de água com uma altura de 
50 mm) para uma classe de resistência 
ao fogo R 30-R 120

   Inclinação: 90º
   Superfície electropolida
   Flange de camada fina que

 envolve toda a estrutura

Descrição do artigo

C1 (mm) C2 (mm) Referência

700 760 9010.56.58

800 860 9010.56.59

900 960 9010.56.60

1000 1060 9010.56.61

1200 1260 9010.56.62

80

84

30

15

16
0

Ø125

84 14
4
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C2

60
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 m

m
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8,

5

1,5

Ø50

55
16

3,
5

Ø140

1

Ø164

 Para modelos de grelhas com-
patíveis e tampas envidraçadas e mine-
rais, consulte as páginas 16 e 17

A solução anti-incêndio

80

84

30

15

16
0

Ø125

84 14
4
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 m

m

10
8,

5

1,5
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16

3,
5

Ø140

1

Ø164

Dados para encomenda – Canais com protecção
corta-fogo incorporada
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ACO ShowerDrain

Kit de instalação ACO Fit-In para 
canais de chuveiro com protec-
ção corta-fogo incorporada 
O kit de instalação a seco ACO Fit-In pa-
ra canais de chuveiro bipartidos com 
protecção corta-fogo incorporada e in-
clinação de 90 é incorporado in situ 
num negativo. Posteriormente, o corpo 
de drenagem do canal de chuveiro é co-
locado sem recurso a argamassas e 
sem necessidade de trabalhos comple-
xos de cobertura e aplicação de betão.

  Kit de instalação Fit-In para canal de   
 chuveiro com protecção corta-fogo
 incorporada

  Em material não inflamável
  Material de construção da classe A1
  Para instalação em negativos de

 Ø 225 mm, sem recurso a
 argamassas

Descrição do produto ACO Fit-In

Negativo para o ACO Fit-In Inserção do ACO ShowerDrain com protecção 

corta-fogo incorporada no interior do ACO Fit-In 

 Ø70

 1
50

 Ø215

Desenho cotado do ACO Fit-In

Descrição Referência

ACO Fit-In 9010.56.63

Dados para encomenda – ACO Fit-In
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Ralos
O corpo de drenagem para ligação à solução 
Walk-in com acoplamento de drenagem é 
exemplificado nas páginas seguintes:

  Corpo de drenagem em PP ACO 
Easyflow – página 42

  Corpo de drenagem em ferro fundido 
ACO Wal-Selecta – Página 43

A solução Walk-in com ralo

  Walk-in – com acoplamento de
 drenagem

  Calha de drenagem para o
 acesso à zona de chuveiro

  Em aço inoxidável do tipo AISI 304
  Acoplamento de drenagem para

 ligação de um corpo de drenagem
 em matéria plástica DN 50 ou corpo   
 de drenagem Wal-Selecta DN 50

  Com rebordo de ligação envolvente   
 para vedação de camada fina

  Fundo em espuma PUR para inserção   
 local na estrutura do pavimento

Descrição do artigo

C1 (mm) C2 (mm) Referência

700 760 9010.56.28

800 860 9010.56.29

900 960 9010.56.30

1000 1060 9010.56.31

1200 1260 9010.56.32

50
0

C1

33

15

30

25

95

Ø125 20

Ø135

61

PUR-Schaum

56
0

C2

15

31

15

30

25

95

61

15

PUR-Schaum

C2

56
0

50
0

C1

           

50
0

C1

33

15

30

25

95

Ø125 20

Ø135

61

PUR-Schaum

56
0

C2

15

31

15

30

25

95

61

15

PUR-Schaum

C2

56
0

50
0

C1

           

Walk-in com grelha em madeira

Walk-in com grelha encurtada em madeira e tampa

Tampas
  As tampas Walk-in são exemplifica-

das na página 32

Espuma PUR

Dados para encomenda – Walk-in com ralo 
(sem tampa)
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Comp. (mm) Referência Modelo

700 9010.56.52

Vidro preto gravado a jacto de areia com motivo floral

800 9010.57.94
900 9010.57.95

1000 9010.57.96
1200 9010.57.97

700 9010.56.53

Vidro branco com motivo floral em preto

800 9010.57.98
900 9010.57.99

1000 9010.58.00
1200 9010.58.01

700 9010.56.54

Vidro cromado com motivo floral em preto

800 9010.58.02
900 9010.58.03

1000 9010.58.04
1200 9010.58.05

700 9010.56.55

Vidro com aspecto Wengé

800 9010.58.06
900 9010.58.07

1000 9010.58.08
1200 9010.58.09

700 9010.56.57

Mineral branco

800 9010.58.14
900 9010.58.15

1000 9010.58.16
1200 9010.58.17

700 9010.56.65

Mineral bege

800 9010.58.18
900 9010.58.19

1000 9010.58.20
1200 9010.58.21

700 9010.56.66

Mineral cinzento

800 9010.58.22
900 9010.58.23

1000 9010.58.24
1200 9010.58.25

700 9010.57.57

Mineral preto

800 9010.58.26
900 9010.58.27

1000 9010.58.28
1200 9010.58.29

700 9010.58.30

Para revestimento cerâmico, 10 mm

800 9010.58.31
900 9010.58.32

1000 9010.58.33
1200 9010.58.34

Dados para encomenda – Grelhas de madeira para Walk-in com acoplamento de drenagem

Descrição Dimensões (mm) Referência

Grelha em madeira (madeira ma-
ciça oleada impermeabilizada) pa-
ra uma cobertura completa.
Largura de malha 13 mm, 

classe de carga K 3 

700 x 500 9010.56.33
800 x 500 9010.56.34
900 x 500 9010.56.35

1000 x 500 9010.56.36
1200 x 500 9010.56.37

Grelha em madeira (madeira ma-
ciça oleada impermeabilizada) pa-
ra uma cobertura parcial.
Largura de malha 13 mm, 

classe de carga K 3 

700 x 410 9010.56.38
800 x 410 9010.56.39
900 x 410 9010.56.40

1000 x 410 9010.56.41
1200 x 410 9010.56.42

Esta grelha em madeira

terá sempre de ser

combinada com uma das 

tampas exibidas abaixo!
Estas tampas terão sempre 

de ser combinadas com a 

grelha em madeira para

cobertura parcial referida 

acima!
Dados para encomenda – Tampas para Walk-in com acoplamento de drenagem

Comp. (mm) Referência Modelo

700 9010.56.43

Vidro preto

800 9010.57.58
900 9010.57.59

1000 9010.57.60
1200 9010.57.61

700 9010.56.44

Vidro branco

800 9010.57.62
900 9010.57.63

1000 9010.57.64
1200 9010.57.65

700 9010.56.45

Vidro cinzento

800 9010.57.66
900 9010.57.67

1000 9010.57.68
1200 9010.57.69

700 9010.56.46

Vidro castanho

800 9010.57.70
900 9010.57.71

1000 9010.57.72
1200 9010.57.73

700 9010.56.47

Vidro cromado

800 9010.57.74
900 9010.57.75

1000 9010.57.76
1200 9010.57.77

700 9010.56.48

Vidro preto com rsicas brancas

800 9010.57.78
900 9010.57.79

1000 9010.57.80
1200 9010.57.81

700 9010.56.49

Vidro branco com riscas pretas

800 9010.57.82
900 9010.57.83

1000 9010.57.84
1200 9010.57.85

700 9010.56.50

Vidro cinzento com riscas brancas

800 9010.57.86
900 9010.57.87

1000 9010.57.88
1200 9010.57.89

700 9010.56.51

Vidro branco com riscas cinzentas

800 9010.57.90
900 9010.57.91

1000 9010.57.92
1200 9010.57.93



ACO ShowerDrain

33

Comp. (mm) Referência Modelo

700 9010.56.52

Vidro preto gravado a jacto de areia com motivo floral

800 9010.57.94
900 9010.57.95

1000 9010.57.96
1200 9010.57.97

700 9010.56.53

Vidro branco com motivo floral em preto

800 9010.57.98
900 9010.57.99

1000 9010.58.00
1200 9010.58.01

700 9010.56.54

Vidro cromado com motivo floral em preto

800 9010.58.02
900 9010.58.03

1000 9010.58.04
1200 9010.58.05

700 9010.56.55

Vidro com aspecto Wengé

800 9010.58.06
900 9010.58.07

1000 9010.58.08
1200 9010.58.09

700 9010.56.57

Mineral branco

800 9010.58.14
900 9010.58.15

1000 9010.58.16
1200 9010.58.17

700 9010.56.65

Mineral bege

800 9010.58.18
900 9010.58.19

1000 9010.58.20
1200 9010.58.21

700 9010.56.66

Mineral cinzento

800 9010.58.22
900 9010.58.23

1000 9010.58.24
1200 9010.58.25

700 9010.57.57

Mineral preto

800 9010.58.26
900 9010.58.27

1000 9010.58.28
1200 9010.58.29

700 9010.58.30

Para revestimento cerâmico, 10 mm

800 9010.58.31
900 9010.58.32

1000 9010.58.33
1200 9010.58.34

A solução Walk-in sem ralo

  Walk-in – sem acoplamento de
 drenagem

  Estrado de drenagem para o acesso   
 à zona de chuveiro

  Em aço inoxidável do tipo AISI 304
  Com grelha em madeira maciça

 oleada impermeabilizada (largura de   
 malha 13 mm)

  Classe de carga K 3 para absorção   
 de gotas de água

  Com rebordo de ligação envolvente   
 para vedação de camada fina

  Fundo em espuma PUR para inserção   
 local na estrutura do pavimento

Descrição do artigo Dados para encomenda – Walk-in sem ralo,
incl. grelha em madeira

C1 (mm) C2 (mm) Referência

700 760 9010.56.23

800 860 9010.56.24

900 960 9010.56.25

1000 1060 9010.56.26

1200 1260 9010.56.27

50
0

C1

33

15

30

25

95

Ø125 20

Ø135

61

PUR-Schaum

56
0

C2

15

31

15

30

25

95

61

15

PUR-Schaum

C2

56
0

50
0

C1

           

50
0

C1

33

15

30

25

95

Ø125 20

Ø135

61

PUR-Schaum

56
0

C2

15

31

15

30

25

95

61

15

PUR-Schaum

C2

56
0

50
0

C1

           

Walk-in sem ralo com grelha em madeira

Espuma PUR
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Ralos ACO ShowerDrain – a solução para drenagem pontual

Os ralos de casa de banho ACO são utili-
zados em áreas onde um funcionamento 
eficiente tem de ser combinado com uma 
aparência elegante. Está disponível uma 
moderna gama de grelhas redondas e 
quadradas. Todas as grelhas são fabrica-
das em aço inoxidável electropolido de 
alta qualidade e são fornecidas com ou 
sem fixação. As grelhas com fixação po-
dem ser usadas em áreas abertas ao pú-
blico, tais como balneários, Spas e pisci-
nas.

Série de produção à medida
Para além dos padrões de design stan-
dard, pode ser aplicado qualquer outro 
padrão de grelha com recurso a folhas 
maciças de aço inoxidável. A pedido, 
existe a possibilidade de efectuar grava-
ções, reforçando a exclusividade das 
grelhas ACO para drenagem pontual. As 
inscrições são gravadas a laser na su-
perfície.
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Princípios técnicos

Secção superior para 
revestimento cerâmico in situ
A nova secção superior está também dis-
ponível com superfície opcional. A sec-
ção superior é provida localmente com 
um revestimento, por exemplo, o cerâmi-
co aplicado no resto da casa de banho. O 
chão mantém assim um registo uniforme, 
sendo a drenagem das águas residuais 
feita através das ranhuras que delimitam 
a tampa.

A altura máxima permitida para o revesti-
mento cerâmico incluindo pasta adesiva-
de 11,5 mm. Naturalmente, a versão 
com superfície opcional está também dis-
ponível para a vedação de camada fina.

Pormenor da vedação de camada fina

Junta flexível

Grelha

Reboco do
pavimento

Pasta adesiva para cerâmicos

Vedação de camada fina

Flange de camada fina

Revestimento cerâmico

Secção superior Isolamento

Vedação de camada fina
Para evitar causar danos à estrutura base 
de um edifício, é imprescindível prover o 
chuveiro de uma boa vedação.

As novas secções superiores ACO estão 
também disponíveis para vedação de ca-
mada fina. Um velo de camada fina integra-
do simplifica a ligação segura da vedação 
de camada fina à flange de vedação.
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Princípios técnicos

Ralos de pavimento em material 
plástico 
Graças ao seu sistema modular, podem 
ser implementadas soluções funcionais e 
perfeitamente adequadas para situações 
de instalação e âmbitos de aplicação es-
pecíficos. Os ralos de pavimento são uti-
lizados em todas as zonas húmidas habi-
tacionais e oferecem – em conjunto com 
as respectivas vedações – uma opção de 
drenagem simultaneamente segura e efi-
caz.

Os ralos ACO oferecem um prático siste-
ma modular: todos os ralos de pavimento 
em matéria plástica ACO e todos os ralos 
de pavimento em ferro fundido ACO Wal-
Selecta podem ser combinados, depen-
dendo das necessidades específicas, 
com várias secções superiores em for-
mato angular ou redondo – opcionalmen-
te com ou sem flange de camada fina.

mento a partir de cima e a partir de baixo. Os 
testes foram realizados nos termos da norma 
DIN 4102.
Os ralos de pavimento Wal-Selecta com aco-
plamento de drenagem vertical são compatí-
veis com as classes de resistência ao fogo R 
30 a R 120 se forem usados sifões anti-incên-
dio em conjunto com cartuchos anti-incêndio. 
Neste caso, está garantida uma dupla protec-
ção: a protecção contra incêndio está garan-
tida no caso do fogo vir de baixo ou de cima.

O tema “protecção contra incêndio na zona 
de drenagem de pavimento” reveste-se de 
grande importância. Particularmente quando 
se trata de instalar ralos em edifícios de tipo e 
utilização especial, por ex. hotéis, hospitais, 
lares de terceira idade ou escolas, a classe 
de resistência ao fogo adequada do tecto ou 
pavimento deverá ser considerada de acordo 
com as normas regulamentares de constru-
ção.

Aqui, a ACO oferece a solução certa para ca-
da aplicação com a gama Wal-Selecta. Sendo 
fornecedor de um sistema exclusivo, a ACO 
testou com sucesso os seus ralos de pavi-

O dobro da segurança em caso de incêndio. 

Ralo de pavimento Wal-Selecta com protecção 

corta-fogo incorporada.

Protecção contra incêndio
com Wal-Selecta

Opção de limpeza perfeita
Os ralos de pavimento ACO dão igual-
mente cartas no que toca a higiene. Bas-
ta puxar ligeiramente, para retirar com-
pletamente o sifão. A limpeza da 
tubagem estará então facilitada. Uma 
vez que os ralos não possuem qualquer 
estreitamento na entrada e na saída, es-
te sistema de drenagem oferece uma ex-
celente abertura para inspecção. Além 
disso, o corpo de drenagem é esvaziado 
por completo face ao alinhamento exac-
to do ralo com o pavimento, facilitando a 
remoção de corpos estranhos.

O sifão pode ser facilmente retirado

Ralos de pavimento em PP ACO com secções

superiores e grelhas em aço inoxidável
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Princípios técnicos

Ralos de pavimento em PP sistema Easyflow Ralos de pavimento em ferro fundido

ACO Wal-Selecta

Grelhas

Sistema modular

Peça de ajuste em altura

Flange vedante de compressão

Secção superior
redonda

Sifão UNIVERSAL

Cartucho de protecção 

contra incêndio

Superfície para

revestimento cerâmico

Secção superior re-
donda com flange de 
camada fina

Secção superior quadrada Secção superior quadrada 
com flange de camada fina

Secção superior para
revestimento cerâmico

Secção superior para
revestimento cerâmico com 
flange de camada fina
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Dados para encomenda – Grelhas redondas

Referência Modelo

5141.25.21

Curl

5141.25.26

Forest

5141.25.29

Hawaii

5141.25.23

Linea

5141.25.30

Mix

5141.25.24

Palm

5141.25.22

Quadrato

5141.25.28

Wave

Dados para encomenda – Grelhas quadradas

Referência
sem fixação

Referência
com fixação

Modelo

5141.20.21 5141.21.21

Curl

5141.20.26 5141.21.26

Forest

5141.20.29 5141.21.29

Hawaii

5141.08.23 5141.21.23

Linea

5141.20.30 5141.21.30

Mix

5141.20.24 5141.21.24

Palm

5141.20.27 5141.21.27

Pixel

5141.08.22 5141.21.22

Quadrato

5141.08.28 5141.21.28

Wave

Ralos – as soluções redonda e quadrada

Qualquer uma das grelhas quadradas

está também disponível com fixação
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  Grelha em aço inoxidável ACO
  Superfície electropolida
  Grelha para aplicação solta em

 formato redondo
  Para inserção em secções superiores  

 sem grelhas
  Para aplicação a posteriori de secções  

 superiores com uma dimensão de aro   
 de Ø 136 mm

  Classe de carga K 3
  Apta para zonas de pé descalço
  Peso de 0,6 kg

Descrição do artigo sem fixação Descrição do artigo com fixação
  Grelha em aço inoxidável ACO
  Superfície electropolida
  Grelha com sistema de bloqueio / para  

 aplicação solta em formato quadrado
  Para inserção em secções superiores  

 sem grelhas
  Para aplicação a posteriori de   

 secções superiores com uma
 dimensão de aro de Ø 149 x 149 mm

  Classe de carga K 3
  Apta para zonas de pé descalço
  Peso de 0,6 kg

A grelha levanta-se a si própria muito

facilmente

A grelha pode ser comodamente removidaA grelha pode ser desbloqueada com um

disco/moeda

Dados para encomenda – Lightpoint 

Designação Modelo Referência

Lightpoint – Kit de iluminação para 
secções superiores
Módulo de iluminação LED recarregável, instala-
ção em secções superiores ACO, com interrup-
tor de comando integrado, para função On-Off 
sem contacto.
Módulo iluminado a LED apto para utilização sub-
mersa

Vermelho 9010.89.10

Azul 9010.89.11

Verde 9010.89.12

Branco quente 9010.89.13

Lightpoint – Módulo simples
Módulo de iluminação LED recarregável, ins-
talação em secções superiores ACO, com in-
terruptor de comando integrado, para função 
On-Off sem contacto.
Módulo iluminado a LED apto para utilização 
submersa

Vermelho 9010.89.15

Azul 9010.89.16

Verde 9010.89.17

Branco quente 9010.89.18

Lightpoint – iluminação para ralos

O kit de iluminação é composto por:

1 módulo iluminado

1 carregador com ligação de 220 V

Módulo simples
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Dados para encomenda – Secções superiores redondas e quadradas com grelha standard

Designação Referência Desenho cotado Ilustração do produto

Secção superior standard 
em matéria plástica, material 
ABS, com grelha ranhurada, 
sem sistema de bloqueio, 
com flange de camada fina e 
impermeabilização
Capacidade de ajuste em altu-
ra entre os 48 e 146 mm quan-
do combinada com ralos Easy-
flow

5141.29.00

Secção superior standard 
em matéria plástica, material 
ABS, com grelha ranhurada, 
com sistema de bloqueio, 
com flange de camada fina e 
impermeabilização
Capacidade de ajuste em altu-
ra entre os 48 e 146 mm quan-
do combinada com ralos Easy-
flow

5141.30.00

Secção superior standard 
em matéria plástica, material 
ABS, com sistema de blo-
queio, com flange de cama-
da fina e impermeabilização
Capacidade de ajuste em altu-
ra entre os 46 e 143 mm quan-
do combinada com ralos Easy-
flow

5141.32.00

Dados para encomenda – Secções superiores redondas

Designação Referência Desenho cotado Ilustração do produto

Secção superior em matéria 
plástica, material ABS, para 
grelhas de formato redondo                                               
Capacidade de ajuste em altu-
ra entre os 8 e 135 mm quan-
do combinada com ralos Easy-
flow

5141.46.00

Secção superior em matéria 
plástica, material ABS, para 
grelhas de formato redondo, 
com flange de camada fina e 
impermeabilização
Capacidade de ajuste em altu-
ra entre os 46 e 143 mm quan-
do combinada com ralos Easy-
flow

5141.42.00

Ø125

15
0

Ø136

Ø350
Ø252

8

38

Ø125

149

15
0

Ø350
Ø252

10
–1

3

38

Ø125

149

15
0

Ø350
Ø252

10
–1

3

38

Ø125

15
0

Ø136

Ø350
Ø252

8

38

Ø125

Ø136

15
0
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Dados para encomenda – Secções superiores quadradas

Designação Referência Desenho cotado Ilustração do produto

Secção superior em maté-
ria plástica, material ABS, 
para grelhas com sistema 
de bloqueio / de aplicação 
solta
Capacidade de ajuste em altura 
entre os 20 e 135 mm quando 
combinada com ralos Easy-
flow

5141.43.00

Secção superior em matéria 
plástica, material ABS, para 
grelhas com sistema de blo-
queio / de aplicação solta, 
com flange de camada fina e 
impermeabilização
Capacidade de ajuste em altura 
entre os 48 e 146 mm quando 
combinada com ralos Easy-
flow

5141.48.00

Secção superior em maté-
ria plástica, material ABS, 
para aplicação de revesti-
mento cerâmico in situ
Capacidade de ajuste em altura 
entre os 26 e 135 mm quando 
combinada com ralos Easy-
flow

5141.24.00

Secção superior em matéria 
plástica, material ABS, para 
aplicação de revestimento 
cerâmico in situ, com flange 
de camada fina e impermea-
bilização
Capacidade de ajuste em altura 
entre os 62 e 162 mm quando 
combinada com ralos Easy-
flow

5141.31.00

Ø125

15
0

149

Ø125

149

15
0

Ø350
Ø252

10
–1

3

38

149

Ø125

15
0

6

121

Ø252
Ø350

24
–2

7

38

  Modelos de grelhas redondas 
compatíveis na página 38

  Modelos de grelhas quadradas 
compatíveis na página 38

Ø125

149

25
15

0

121

12

6
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Dados para encomenda – Corpos de drenagem em matéria plástica

Designação Referência Desenho cotado Ilustração do produto

Corpo de drenagem em matéria 
plástica DN 50, inclinação de 
1,5º nos termos de DIN EN 1253
Com orla de retenção / rebordo 
de ligação e sifão amovível para 
altura de sifonagem de 50 mm 

2500.05.00

Corpo de drenagem em matéria 
plástica DN 50, inclinação de 
1,5º nos termos de DIN EN 1253
Com orla de retenção / rebordo de li-

gação e sifão amovível para altura 

de sifonagem de 50 mm, com en-

trada lateral DN 50

2500.00.00

Corpo de drenagem em matéria 
plástica DN 50, inclinação de 
90º nos termos de DIN EN 1253
Com orla de retenção / rebordo de li-
gação e sifão amovível para altura 
de sifonagem de 50 mm

2500.55.00

Corpo de drenagem em ma-
téria plástica DN 50, inclina-
ção de 1,5º nos termos de 
DIN EN 1253
Com orla de retenção / rebordo 
de ligação e sifão amovível para 
altura de sifonagem de 30 mm

2505.05.00

Corpo de drenagem em matéria 
plástica DN 50, inclinação de 
1,5º nos termos de DIN EN 1253
Com orla de retenção / rebordo de li-

gação e sifão amovível para altura 

de sifonagem de 30 mm, com en-

trada lateral DN 50

2505.00.00

Flange vedante de compres-
são para todos os ralos de 
pavimento em PP, Easyflow

2040.00.02

Elemento de prolongamento 
em matéria plástica para todos 
os ralos de pavimento em PP, 
Easyflow 2040.00.00

16
7

DN 50

Ø149
Ø125

11
4

D
N

 5
0

D
N

 5
0

3082

231

Ø125

Ø149

10
2

231

Ø125
Ø149

D
N

 5
0

D
N

 5
0

82

D
N

 5
0

Ø125

194

30

Ø149

17
8

17

Ø125

10
2

DN
 5

0



ACO ShowerDrain

43

Dados para encomenda – Corpos de drenagem em ferro fundido Wal-Selecta

Designação Referência Desenho cotado Ilustração do produto

Corpo de drenagem em ferro 
fundido DN 50, inclinação de 1,5º 
nos termos de DIN EN 1253 
Com rebordo de aderência e sifão 
amovível para uma altura de sifo-
nagem  de 50 mm

5125.80.00

Corpo de drenagem em ferro 
fundido DN 50, inclinação de 1,5º 
nos termos de DIN EN 1253           
Com flange de compressão para telas 
de aderência e sifão amovível para 
uma altura de sifonagem  de 50 mm

5128.90.00

Corpo de drenagem em ferro 
fundido DN 50, inclinação de 90º 
nos termos de DIN EN 1253
Com rebordo de aderência e sifão 
amovível para uma altura de sifo-
nagem  de 50 mm

5125.60.00

Corpo de drenagem em ferro 
fundido DN 50, inclinação de 90º 
nos termos de DIN EN 1253
Com flange de compressão para telas 

de aderência e sifão amovível para 

uma altura de sifonagem  de 50 mm

5128.60.00

Cartucho de protecção contra 
incêndio com uma classe de re-
sistência ao fogo DN 50, R 30 a 
R 120
Equipamento de protecção contra in-
cêndio para ralos de pavimento de 
90º com sifão UNIVERSAL

5150.10.17
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Ralo de pavimento aparafusado

 integrado da gama de drenagem de

zonas de banho

Flange em PP com vedação

Elemento de subestrutura

(disponível opcionalmente)

Ralo com base de chuveiro

Y 
m

in
.

Z 
m

in
.

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
30 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelement 55 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm + 20 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 90°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm +20 mm

55

20
55

20
55

X 
m

in
.

Vliesüberstand
umlaufend 70 mm

 CH
H

H

Dimensões de instalação – Base de chuveiro

C (mm) X (mm) Y (mm) Z (mm)

500 x 500 91 111 111

800 x 800 93 113 113

900 x 900 95 115 115

1000 x 1000 97 117 117

1200 x 1200 100 120 120

   Fundo de chuveiro pronto a instalar em espu-
ma rígida para corpos de drenagem DN 50

   Revestido a tela impermeável
   Preparado para uma aplicação de revestimen-

to cerâmico nivelada
   Sobreposição de velo (70 mm) para a vedação 

segura das transições no pavimento e na parede
   Pendente prefabricada de 2% relativamente ao 

ralo de pavimento central
   Acessível com cadeira de rodas a partir da di-

mensão de revestimento cerâmico:
 50 x 50 mm

Descrição do artigo

Base de chuveiro com corpo de drenagem DN 50, 1,5º de inclinação,

sifão de 30 mm,

elemento de subestrutura de 55 mm

Base de chuveiro com corpo de drenagem DN 50, 1,5º de inclinação,

sifão de 50 mm,

elemento de subestrutura de 55 mm + 20 mm

Base de chuveiro com corpo de drenagem DN 50, 90º de inclinação,

sifão de 50 mm,

elemento de subestrutura de 55 mm + 20 mm
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Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
30 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelement 55 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm + 20 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 90°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm +20 mm
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Vliesüberstand
umlaufend 70 mm
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Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
30 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelement 55 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm + 20 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 90°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm +20 mm
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Vliesüberstand
umlaufend 70 mm

 CH
H

H

Y 
m

in
.

Z 
m

in
.

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
30 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelement 55 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 1,5°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm + 20 mm

Showerboard mit
Ablaufkörper DN50 90°
50 mm Geruchverschluss
bestehend aus Showerboard
und Unterbauelemente 
55 mm +20 mm
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Vliesüberstand
umlaufend 70 mm
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Prolongamento da tela

a toda a volta em 70 mm



ACO ShowerDrain
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Ralo de pavimento aparafusado

 integrado da gama de drenagem de

zonas de banho

Flange em PP com vedação

Dados para a encomenda – Base de chuveiro

Designação Modelo (mm) Referência Ilustração

Base de chuveiro ACO para 
drenagem pontual

500 x 500 620395
800 x 800 620396
900 x 900 620397

1000 x 1000 620398
1200 x 1200 620399

Elemento de subestrutura 
ACO para base de chuveiro 
ACO (bipartida, altura total de 
75 mm) 

500 x 500 620400
800 x 800 620401
900 x 900 620402

1000 x 1000 620403
1200 x 1200 620404

Corpo de drenagem em PP, 
aro superior com grelha ra-
nhurada,
1,5º de inclinação, colector de 
água de 50 mm de altura, altura 
de instalação de 115 mm,
A* = 7 mm (min)

DN 50 620392

Corpo de drenagem PP, aro 
superior com grelha ranhura-
da,                         
90º de inclinação, colector de 
água de 50 mm de altura, altura 
de instalação a partir de 115 mm,
A* = 7 mm (min)

DN 50 620393

Corpo de drenagem em PP, 
aro superior com grelha ra-
nhurada,
1,5º de inclinação, colector de 
água de 30 mm de altura, altura 
de instalação de 95 mm,
A* = 7 mm (min)

DN 50 620394

Aro em aço inoxidável para 
inserção de grelha quadrada 
num dos corpos de drena-
gem acima,
A* = 19 mm (min)

620475

Aro em aço inoxidável para 
inserção de grelha redonda 
num dos corpos de drena-
gem acima,
A* = 10 mm (min)

620476

Secção superior para superfí-
cie opcional, possibilidade de 
revestimento cerâmico, para 
inserção num dos corpos de 
drenagem acima 
A* = 26 mm (min)

620477

Anel de ajuste em altura para 
inserção de revestimentos de 
pavimento com estrutura 
mais elevada
A* = 6 mm (min)

5141.30.15

  Modelos de grelhas 
redondas e quadradas 
na página 38

* A: Refere-se à dimensão no desenho da página 44
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Drenagem

Sistemas de drenagem de terra-
ços, varandas e pátios

Ralos e canais de pavimento

Sistemas de drenagem de
zonas de banho

Sistemas de tubagem

Dispositivos anti-retorno

Tampas

Separação

Separadores de gorduras 

Separadores de féculas

Separadores de hidrocarbonetos

Bombas

Estações elevatórias de águas 
residuais 

Estações de bombagem
prefabricadas

Gama de produtos ACO Edificios 

Lusitana ACO, Elementos de Construção, Lda.

Av. D. Afonso Henriques, 1196 - Sala 1102-1108
4450-012 Matosinhos - Portugal
Tel. +351 229 382 615 - Fax +351 229 380 189
E-mail:aco@aco.pt

www.aco.pt

Grupo ACO. Uma forte família em que pode confiar.


