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Det første indtryk er vigtigt - 

Ved installation af ACO Vario 

fodskraberist ved indgangsdøren til dit 

hjem, sikrer du at smuds og skidt ikke 

kommer ind i huset. Vario serien 

tilbydes i flere størrelse og design, 

som alle på en elegant og effektiv 

måde sikrer at skidt udefra ikke 

kommer ind i dit hjem. 

ACO anbefaler montering af både 

uden- og indendørs fodskraberist. 

Fugt og grovere skidt opsamles af 

udvendig monteret rist med mulighed 

for udløb. 

Indvendig monteret for at fange støv 

og finere snavs. 

Lav snavset blive ved døren 

Ved en sådan dobbelt løsning skåner 

du din indvendige gulvbelægning for 

tilsmudsning fra snavset fodtøj. 

Vario sikrer herudover sikkerhed, da 

riste og måtter er udført med 

skridsikre designs. 

 

Det brede udvalg af riste og måtter i 

flere størrelser, sikrer nem tilpasning 

og installation til de fleste 

indgangspartier. Den enkle 

installation, gør indbygning af Vario 

fodskraberiste til et oplagt gør det selv 

projekt. 

Fodskraberist model Rips monteret med 

rustfri indlæg udført med laserskåret navn 

Fodskraberist model Rips med 

kassettebørste udendørs og Rips  

 med grå ruhår indendørs  
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Fodskraberist model Rips monteret med 

rustfri indlæg udført med laserskåret navn 

Fodskraberist model Rips 

monteret med ruhår i anthrazit 
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Fodskraberist model Rips 

monteret med ruhår i gråt 

Fodskraberist model Rips 

monteret med skrabelister 

Repræsentative indgangspartier 

ACO fodskraberiste i flere design for både 

inden- og udendørs montering, sikre mulighed 

for designudtryk som passer til netop dit 

indgangsparti. 
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Personlig dørmåtte 

Med den nye Vario fodskraberist, er der 

mulighed for personlige tekst. 

Her forenes eksklusivt design og høj 

funktionalitet. 

Måttens slidstærke ruhår profiler fjerner 

effektivt snavs, mens den rustfri stål profil 

med mulighed for valgfri laserskåret  

tekst, sikre en stilren og effektiv 

renholdelse af indgangspartiet. 

Fodskraberist model Rips monteret med 

valgfri laserskåret tekst i rustfri indlæg  

*Det maksimale antal bogstaver pr 

måtten, varierer efter måttestørrelse og 

bogstavstyper. 

Eksempler på bogstavstyper* 

Original bogstav størrelse 
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60x40 cm. Vare nr.   10705 

75x50 cm. Vare nr.   10706 

100x50 cm. Vare nr. 10707 

Riste størrelser 
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Fodskraberist model Rips, monteret 

med ruhår i gråt 

Fodskraberist model Rips, monteret 

med ruhår i anthrazit 

Fodskraberist model Rips, monteret med 

sorte gummi profiler. 

Kan monteres udendørs uden overdækning. 

60x40 cm. Vare nr.   02180 

75x50 cm. Vare nr.   02181 

100x50 cm. Vare nr. 02182 

Måtte størrelser 

60x40 cm. Vare nr.   01213 

75x50 cm. Vare nr.   01214 

100x50 cm. Vare nr. 01215 

60x40 cm. Vare nr.   01210 

75x50 cm. Vare nr.   01211 

100x50 cm. Vare nr. 01212 

Måtte størrelser 

 

Riste størrelser 
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Maskerist med V-profiler i galv. stål 

Maskevidde ca. 9/31mm. 

Fodskraberist model Rips, monteret med 

kassettebørster og ruhår i grå 

Fodskraberist model Rips, monteret med 

kassettebørster og ruhår i anthrazit 
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60x40 cm. Vare nr. 37160 

75x50 cm. Vare nr. 37161 

100x50 cm. Vare nr. 37162 

Måtte størrelser 

60x40 cm. Vare nr. 10702 

75x50 cm. Vare nr. 10703 

100x50 cm. Vare nr. 10704 

Måtte størrelser 

60x40 cm. Vare nr. 01207 

75x50 cm. Vare nr. 01208 

100x50 cm. Vare nr. 01209 

Riste størrelser 



 

Ramme størrelser 

Ramme størrelser 

Ramme størrelser 
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Vario bundramme med galv. stål karm 

Produceret i polymerbeton og forberedt for 

lodret DN100 udløb. 

Byggehøjde 8,0cm. 

Vario Light bundramme. 

Produceret i PP og forberedt for lodret 

DN100 udløb. 

Byggehøjde 7,5cm. 

Vario vinkelramme 

Produceret i aluminium, incl. 

Montagevinkler. 

Byggehøjde 2,65cm. 

Fodskraberiste kan sammensættes 

ved større indgangspartier 

 

 

 

60x40 cm. Vare nr. 00398 

75x50 cm. Vare nr. 00399 

100x50 cm. Vare nr. 00400 

60x40 cm. Vare nr. 82400 

 
60x40 cm. Vare nr. 01995 

75x50 cm. Vare nr. 01996 

100x50 cm. Vare nr. 01997 
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Fodskraberist i vinkelramme for indendørs 

montering i flisebelægning. 

Model Rips monteret med ruhår i anthrazit 

Fodskraberist i vinkelramme for indendørs 

montering i flisebelægning. 

Model Rips monteret med ruhår i grå 

Montering i gulvbelægningen. 

Den diskrete vinkelramme sikre at 
Vario måtten ligger fast og ikke 
rutscher frem og tilbage, som 
indgangsmåtter ellers kan have tildens 
til. 

Vario vinkelramme har en lav 
indbygningshøjde på kun 12mm. 
Dette muliggør installation i de fleste 
flisebelægninger, uden yderligere 
udsparing i den underlæggende 
betonkonstruktion. 

 

 
60x40 cm. 

Vare nr. 37250 

75x50 cm.  

Vare nr. 37255 

Ramme størrelser, 

komplet med anthrazit 

farvet måtte 

Ramme størrelser 

komplet med grå måtte 

60x40 cm. 

Vare nr. 37251 

75x50 cm.  

Vare nr. 37256 
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Fodskraberist i vinkelramme monteret i 

indendørs flisebelægning. 

Model Rips monteret med ruhår i grå 

Fodskraberist i vinkelramme monteret i 

indendørs flisebelægning. 

Model Rips monteret med ruhår i anthrazit 
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Forbered underlaget, så den øverste 

karm af ACO Vario fodskraberist 

flugter med den tilstødende 

belægning.  
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=

ACO Vario fodskraberiste for udendørs installation opsamler 

fugt og grovere skidt. Installation er enkel, da alle emner er 

præfabrikerede. Den enkle installation, gør indbygning af 

Vario fodskraberiste til et oplagt gør det selv projekt. 

Sikre at ACO Vario fodskraberist 

bundkasse er placeret vandret 

Kontroller at rist kan ligges korrekt i 

bundrammen. 

Genetabler belægning omkring Vario 

fodskraberist. Evt. afløb skal udføres 

af aut. kloakmester. 



 

cçÇëâê~ÄÉêáëí=

iÉí=~í=áåëí~ääÉêÉI=éÉêÑÉâí=ä›ëåáåÖiÉí=~í=áåëí~ääÉêÉI=éÉêÑÉâí=ä›ëåáåÖiÉí=~í=áåëí~ääÉêÉI=éÉêÑÉâí=ä›ëåáåÖiÉí=~í=áåëí~ääÉêÉI=éÉêÑÉâí=ä›ëåáåÖ====

fåÇÉåÇ›êë=ãçåíÉêáåÖ=

=

ACO Vario vinkelramme fodskraberiste for indendørs 

installation opsamler støv og finere skidt. 

Installation er enkel, da vinkelrammen placeres direkte i den 

fugtige fliseklæber. 

Vario vinkelrammen placeres og 

fasttrykkes i fliseklæberen 

Udglat fliseklæberen til et glat og plan 

underlag for Vario risten. Underlag skal 

flugte med indvendig rammekant. 

Monter fliser omkring Vario 

fodskraberisten. 

Når fliseklæberen er gennemhærdet, 

kan måtte ilægges vinkelrammen. 
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