
ACO ShowerDrain 

voor jouw  badkamer

Dé finishing touch 



ACO ShowerDrain  
  voor optimaal comfort

Geniet van de luxe aan rijkelijk stromend water in je 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 afwateringsputten en 
douchegoten die het water elegant en efficiënt afvoeren.
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Design aan je voeten

De vormgeving van de badkamer krijgt steeds meer 
aandacht en de douchegoot is hierbij een onmisbaar 
design element. Laat je inspireren en bepaal welke 
douchegoot het beste past in jouw nieuwe badkamer.
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ACO ShowerDrain Colours

Je ziet het steeds vaker; zwarte kranen en douchearmaturen.  
Een mooie trend, waar wij graag in mee gaan door te komen 
met de ACO ShowerDrain Colours. Gekleurde douche-
goten! De ACO ShowerDrain C is ook in mat zwart (Ral 9004)  
verkrijgbaar. Andere kleuren zoals mat wit, mat goud en  
glimmend goud, zijn op aanvraag leverbaar. 
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Inloopdouche

Een inloopdouche oogt niet alleen strak en ruim, maar biedt 
ook meer bewegingsruimte zonder obstakels. De doorlopende  
betegeling vormt een mooi geheel met de rest van de badkamer.  
Ter hoogte van de douchegoot is afschot nodig in de vloer waardoor 
een niveauverschil ontstaat. De ACO ShowerStep en/of ShoweEdge is 
een RVS-profiel die zorgt voor een fraaie en schone overgang bij dit 
niveauverschil, waardoor de zijkant van de tegel of dekvloer niet meer 
zichtbaar is.

9



Twee keer genieten van dezelfde warmte

De ShowerDrain X is een WTW-douchegoot (warmte-terug-winning)  
waarbij het nog warme douchewater dat de goot instroomt over 
een warmtewisselaar wordt geleid voordat het in het riool verdwijnt.  
Hier wordt restwarmte uit het afgevoerde water gehaald waarmee direct 
schoon koud-water, dat naar de mengkraan stroomt, wordt voorverwarmt. 
Door deze warmtewinst van wel 15-20 graden is er minder warm water 
nodig om comfortabel te kunnen douchen. De rendementen van onze 
WTW goten kan oplopen tot wel 57%. Een forse besparing op het energie- 
verbruik dus, met een terugverdientijd die korter is dan bijvoorbeeld bij 
zonnepanelen.
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Roosters & afdekkingen

ShowerDrain E+

ShowerDrain C

ShowerDrain S+
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FlexDrain

ShowerDrain X
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Eyecatcher

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

www.facebook.com

www.twitter.com

www.youtube.com

www.instagram.com

www.linkedin.com

Jouw verkooppunt:


