
ACO. creating the future of drainage

Stabilisering af arealer, vandhåndtering 
og overgang fra ude til  inde

- når udeliv bliver livsstil

ACO Garden 



ACO Garden

- Flot design kombineret med høj kvalitet

Hvorfor ACO-Garden?
ACO Garden produktsortiment er svaret på alle dine ønsker om smukt design, der samtidigt kombinerer stabilitet, håndtering 
af vand i din have og omkring dit hus, så alt fremstår som en helhed.

Den høje kvalitet på ACO Garden produkter og service er din sikring. Alle ACO Garden produkterne er testet og CE-mærket*. 
Dette betyder, at alle vores produkter er designet og produceret i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Du er 
derfor sikret produkter med garanti for lang levetid og stabil ydeevne.

Med ACO-Garden produkter er du ALTID sikker på at installere et produkt, der opfylder alle gældende standarder.

*Pt. er Slimline ikke CE-mærket
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Indhold

Hvorfor ACO-Garden?
ACO Garden produktsortiment er svaret på alle dine ønsker om smukt design, der samtidigt kombinerer stabilitet, håndtering 
af vand i din have og omkring dit hus, så alt fremstår som en helhed.

Den høje kvalitet på ACO Garden produkter og service er din sikring. Alle ACO Garden produkterne er testet og CE-mærket*. 
Dette betyder, at alle vores produkter er designet og produceret i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Du er 
derfor sikret produkter med garanti for lang levetid og stabil ydeevne.

Med ACO-Garden produkter er du ALTID sikker på at installere et produkt, der opfylder alle gældende standarder.

*Pt. er Slimline ikke CE-mærket



Vores ekspertise kommer dig til gode!

Vi har længe været kendt for at være eksperterne, når det gælder professionelle løs-
ninger inden for vandhåndtering og anvendelse af løsningerne i større byggerier.

Nu lægger vi kræfterne i for at vores kendte ACO-ekspertise også kommer havefolket 
til gode.

I denne brochure samler vi alle vores produkter til dette område. 

For nemhedens skyld har vi inddelt produkterne i tre hovedområder, så du altid kan 
finde det, du skal bruge:

Tre hovedområder

ACO Garden

Stabilisering af arealer, vandhåndtering og overgang fra ude til  inde

Stabilisering af arealer
• Græsarmering
• Perlestensarmering
• Kantafgrænsning

Vandhåndtering
• Self Euroline
• Slimline
• Regnvandsbrønd

Overgang fra ude til inde
• Vario
• HighLine for træterrasse

ACO Garden
Stabilisering

ACO Garden
Vandhåndtering

ACO Garden
Ude /inde
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ACO Græs- og ACO Perlestens-
armering stabiliserer ubefæstede 
områder

 

Stabilisering af arealer 

ACO Armering 

Forstærkede græs- og stenområder
afgrænset af knivskarpe kanter

• Stenene skal ikke rives - ligger fast
• Sikkert underlag for cykler, havemøbler (og 

høje hæle)
•  Ingen trykmærker fra fod- eller hjulspor
• Mindre ukrudt
• Færre sten - kræver kun ca. 80 kg/m2

• Mål: 40 x 60 x 3,2 cm.
• Forbrug: ca. 3 stk/ m2

ACO Perlestensarmering sikrer at gangarealer 
og indkørsler belagt med grus, granitskærver 
eller perlesten får et fast og stabilt underlag.

ACO Græsarmering forstærker græsset med en 
diskret armering og skaber en holdbar over-
flade, ideel til indkørsler, parkområder, parke-
ringspladsen, gangstier og sportsanlæg.

Perlestens- og Græsarmering:

• Nem installation og vedligeholdelse
• 100% ren polypropylen - genanvendeligt
• Sekskantet struktur sikrer stor stabilitet
• Stabil underlag for gangarealer og mindre 

personbilindkørsler

6



Græsarmering

pieds nus

A 15A 15B 125
• Letvægtsprodukt
• Åben struktur som reducerer behovet for 

andre former for afvanding og regnvandet 
bringes hurtig og effektivt tilbage til naturen

• Armeringsflise mål: 58,6 x 38,6 x 0,38 cm
• Forbrug ca. 4 stk./m2

ACO Garden
Stabilisering

• Holder styr på græskanterne
• Elegant afgrænsning af græskanter, bede 

m.m.
• Sikrer at perlesten og græsplæne holdes 

pænt adskilt
• Fås i tre materialer: Galvaniseret stål, rustfrit 

stål og corten



 Vandhåndtering 

ACO Slimline®

Smukke linjedræn gør det
samlede indtryk elegant

• Smal rende - kun 6 cm
• Hurtig og enkel at montere
• Samlestykker med fødder sikrer forankring 

mellem fliserne
• Meget let at rengøre
• Lav vægt
• Længde: 1000 mm



ACO Slimline er et smalt og diskret linjedræn med stilrene riste 
til private haver

Slimline fås med riste i aluminium, sort (anodiseret) aluminium og corten. Det gør at du 
altid har mulighed for at skabe kontrast eller ”gemme” drænet præcis efter din smag.

ACO Garden
Vandhåndtering



Perfektion ligger i detaljen!

ACO Self®  Euroline

Vandhåndtering
Flotte og robuste riste
skaber rammen om dit hjem

ACO Euroline linjedræn passer perfekt til det udvendige udtryk i overensstemmelse med 
havens og belægningens udseende. 

De mange valgmuligheder i design og materialer giver dig mulighed for at skabe en 
perfekt harmoni.

Stigerist
Rustfrit stål 

Stigerist
Galvaniseret Stål 
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Stigerist
Rustfrit stål 

Gitterrist
Galvaniseret stål

Stigerist
Polypropyen (PP)
Microgrip

Stigerist
Støbejern

Voronoï
Støbejern

Slidsrist
Rustfrit stål

Alle riste:

• Sikker afvanding
• Unikt udtrykt
• Monteres på stærk rende i 

polymerbeton
• EN 1433

ACO Garden
Vandhåndtering



ACO Brickslot - glidende overgang mellem materialer med et linjedræn i høj kvalitet

Brickslot skaber elegante og unikke overflader, og med dets funktionalitet og æstetik skabes et 
unik samspil med belægningen.

Med ACO Brickslots enkelte og rene linjer opnås et æstetiske og roligt udtryk som en del af et 
arkitektonisk koncept.
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Vandhåndtering

ACO Brickslot® 

Slidsrende Galvaniseret

Slidsrende Rustfrit Stål

Diskrete riste i æstetisk design

Alle riste:

• Længde 100 mm
• Højde 105 mm
• Monteres på Self Euro-

line rende
• CE-mærket
• EN 1433

ACO Garden
Vandhåndtering



Vandhåndtering

ACO ExtraPoint® 

Regnvandsbrønd hvor design og effektivitet
smelter sammen i en diskret afvandingsløsning

ACO - Garden

ACO Self Punktafvanding - enkel 
bortledning af overfladevand

De forskellige valgmuligheder håndterer 
regnvand uden at gå på kompromis med 
designet.

Self Euroline14



ACO Garden
Vandhåndtering

Self ExtraPoint

ACO Extrapoint og ACO Europoint

• Nemme at installere
• Frost- og vejsalt resistent
• Tåler overkørsel af personbiler
• Godkendt til belastningsklasse B 125
• Riste i: plast, støbejern og rustfrit stål



Overgang fra ude til inde

ACO Vario® 

Elegant design holder skidt og snavs fra døren

Løsningen sikrer at måtte og rist altid ligger stabilt og i samme niveau som gulvet.

ACO Vario® fodskraberist - ristesystem til uden- og indendørs brug



Vario - maskerist
monteret med V-profiler i galv. stål
maskevidde ca. 9/31mm

Vario - model Gummi
monteret med gummiriller i sort 
egnet både til ude og inde

Vario - model Rips 
monteret med anthrazit ruhår

Vario - model Rips
monteret med grå ruhår

For feinschmeckeren er det muligt at få 
skåret navn eller evt. logo i risten

Alle riste fås i 
følgende mål:

• 40 x 60 cm
• 75 x 50 cm
• 100 x 50 cm

ACO Garden
Ude / inde



Overgang fra ude til inde

Afvander og fuldender til en perfekt helhed

ACO HighLine 

ACO Profiline giver en flot og sikker afslutning til afvanding af din terrasse.

Brædtet monteres simpelthen i selve risten. På den måde fås en glidende over-
gang imellem de forskellige materialer med et linjedræn i høj kvalitet.

HighLine er produceret i rustfrit stål, som sikrer en flot finish i mange år frem.

ACO HighLine - prikken over i’et

Monteret med lyst træ Monteret med mørkt træ 



ACO Garden
Ude / inde



info@aco.dk
www.aco-garden.dk 

Thorsvej 9
4100 Ringsted
tlf.  +45 5766 6500

ACO Nordic A/S

Produkterne er en del af ACO systemkæde

 �   Græsarmering 
 � Perlestensarmering
 � Kantafgrænsning
 � Slimline
 � Self Euroline
 � Brickslot
 � Self Xtrapoint
 � Self Europoint
 � Vario fodskraberrist
 � HighLine til træterasse

ACO. creating the future of drainage Br
oc

hu
re

_A
C

O
_G

ar
d

en
_A

ug
us

t_
20

19

Er du blevet inspireret?

• Produkterne kan købes hos grossister, trælaster og i byggemarkeder 

• Kontakt din anlægsgartner

• Find mere information på www.aco-garden.dk

• Ring til vores kompetencecenter på 57 66 65 00


