
ACO Nordic

Drenāžas teknes mājai, pagalmam un dārzam 

ACO Euroline ar V profila atvērta tipa 

šķērsgriezuma tekni

Drenāžas teknes



1.  Noteikt teknes kanāla virzienu, pieslēgšanas 
punktu un noslogojuma klasi.

4.  Ja nepieciešams, iestrādāt ieplūdes tver tnei 
balstu. Ja slīpums pārsniedz 8%, iesakām lietot 
ver tikālu balsta plāksni.

5.  Uzklāt virsmas pārsegumu. Ja virsmu paredzēts 
bruģēt, pirmās rindas abpus teknei iesakām likt 
uz javas pamatnes.

6.  Lūdzu, pirms braucat pāri teknei ar automobili, 
nogaidiet betona ražotāja norādīto sacietēšanas 
laiku un tikai pēc tam brauciet pāri ACO 
līnijveida drenāžas teknei Euroline.

2.  Kanāla pamatus betonēt ar betonu C12/C15 
apmēram 30 cm platumā un 10 cm augstumā. 
Paturēt prātā pieslēgšanās vietu!

3.  Teknes korpusu izlikt, sākot no izvadnotekas 
vietas.

Montāža

Drenāžas teknes

ACO Euroline – pielāgojamā līnijveida drenāžas sistēma

Pievienošana cauruļvadu sistēmai no 
ieplūdes tver tnes, ar duļķu tver tni, kam pēc 
izvēles pieejams arī aizvars.

Pievienošana cauruļvadu sistēmai 
no teknes kanāla gala sienas ar 
cauruļu iemavu DN 100.

Pievienošana cauruļvadu sistēmai no 
teknes elementa ar notekatveri un 
iestrādātu caurules iemavu DN 100, 
pēc izvēles pieejams arī aizvars.



ACO Euroline teknes korpuss (1 m un 0,5 m), 
izgatavots no polimērbetona, ar uzgulošu 
pārseguma režģi no: 1) cinkota tērauda,  
2) čuguna un 3) nerūsējoša tērauda

ACO Euroline virsmas drenāža, 
pārbraucama ar vieglo automobili atbilstoši EG būvizstrādājumu direktīvai (CE)

ACO Euroline ieplūdes tver tne

Piederumi
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2.
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Produkts
Iekšējais 
diametrs 

cm

Garums 
cm

Platums 
cm

Augstums 
cm

preces 
Nr.

Atvērta tipa šķērsgriezuma V profila drenāžas tekne ar režģi,  
kas nofiksējams bez skrūvēm

1,0 m elements ar cinkota tērauda 
pārseguma režģi 10,0 100,0 11,8 9,7 38700

1,0 m elements ar čuguna pārseguma režģi 10,0 100,0 11,8 10,0 38705

1,0 m elements ar nerūsējošā tērauda 
pārseguma režģi 10,0 100,0 11,8 9,9 38710

0,5 m elements ar cinkota tērauda 
pārseguma režģi 10,0 50,0 11,8 9,7 38702

0,5 m elements ar čuguna pārseguma režģi 10,0 50,0 11,8 10,0 38707

0,5 m elements ar nerūsējošā tērauda V2A 
pārseguma režģi 10,0 50,0 11,8 9,9 38712

Pilns teknes elements ar izvadnotekas atveri un iestrādātu caurules iemavu 
DN 100 (skat. attēlā pa kreisi)

1,0 m elements ar cinkota tērauda 
pārseguma režģi 10,0 100,0 11,8 9,7 38701

1,0 m elements ar čuguna pārseguma režģi 10,0 100,0 11,8 10,0 38706

1,0 m elements ar nerūsējošā tērauda 
pārseguma režģi 10,0 100,0 11,8 9,9 38711

Ieplūdes tvertne ar duļķu tvertni, V profila un ar atvērta tipa 
šķērsgriezumu, kā arī pārseguma režģi, kas nofiksējams bez skrūvēm.

EK 30 tvertne ar stīpu – ar cinkota tērauda 
pārseguma režģi 10,0 50,0 11,8 30,3 38703

EK 30 tvertne ar stīpu – ar čuguna 
pārseguma režģi 10,0 50,0 11,8 30,7 38708

EK 30 tvertne ar stīpu – ar nerūsējošā 
tērauda pārseguma režģi 10,0 50,0 11,8 30,3 38713

ACO Self režģi sanācijai

Paralēlstieņu režģis no cinkota tērauda ar 
antracīta pulvera pārklājumu

100,0
50,0

10305
10306

Paralēlstieņu režģis no nerūsējoša tērauda 100,0
50,0

10343
10344

Garenvirziena stieņu režģis no nerūsējoša 
tērauda

100,0
50,0

38714
38715

Piederumi

Teknes elementa gala sieniņa teknes kanāla 
sākumam un noslēgumam 11,8 38504

Teknes elementa gala sieniņa ar caurules 
iemavu teknes kanāla noslēgumam 11,8 38505

Divdaļīgs aizvars teknei 8,7 01666

Aizvars EK 30/DN 100 10,0 01684

Cauruļu iemavas DN 100 10,0 01554

Režģu āķis 03429

ACO Waterseal tekņu šuvju noblīvēšanai, 
300 ml 38580



ACO produktu grupas

Ēku drenāža

Nerûsçjoðâ tçrauda kanâli un gûlijas

Balkonu un terašu drenāža

Dušas telpu drenāža

Nerûsçjoðâ tçrauda caurules

Pretvārsti

Revīzijas vāki

Tauku atdalītāji

Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība

Virsmas drenāžas kanāli

Čuguna vāki kanalizācijas lūkam

Naftas produktu atdalītājs

Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi

Drenāžas sistēmas privātmājām

Kājslauķi

Gaismas šahtas

Zāliena režģi

Lietus notekas jumtiem

Piezîme: Kompânija patur 
tiesîbas bez iepriekšçja 
brîdinâjuma mainît tehnisko 
informâciju, dizainu un cenas.

ACO. Kvalitatîva un droša ûdens vadîba

ACO Nordic SIA 

Liliju iela 20 
Mârupe, LV 2167 
Latvija 
Tel +371 67 377 927 
Fax +371 67 828 430 
www.aco.lv 
www.plastmo.lv


