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ACO DRAIN®

Het veilig, duurzaam en efficiënt afvoeren 
van hemelwater is een actueel thema. 
De toenemende frequentie van extreme 
neerslaghoeveelheden in korte tijd, 
de behoefte aan multifunctionele inrichting 
van openbare ruimte met daarin zo min 
mogelijk drempels en obstakels, lijken 
onoplosbare combinaties. Lijnafwaterings-
systemen bieden hiervoor de oplossing.

Het ACO Drain Multiline systeem is een 
allround systeem qua toepassingsgebied 
met een uitgebreid gootprogramma en 
roosterassortiment.

Inleiding

54ank& ash

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwali-
teit, ervaring en innovatie op het gebied van 
afwateringstechniek voor toepassingen in 
Civiele techniek, Bouwtechniek en Installa-
tietechniek. In Nederland is ACO actief met 
een team van ruim 30 medewerkers. 

ACO benadert afwateringsvraagstukken bij 
voorkeur vanuit een integrale keten- bena-
dering, waarbij milieu, klimaat en duurzaam-
heid centraal staan. Hiervoor biedt ACO 
met haar Collect - Clean - Hold - Release 
systeemketen cruciale elementen voor een 
optimale afwatering. Met een sterke service 
ondersteunt ACO alle klantgroepen, van 
architect tot eindgebruiker volgens het Train 
- Design - Support - Care principe. 

De toekomst in afwateringstechniek
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Allround systeem

ACO DRAIN® Multiline

De ACO Drain Multiline is een overzichte-
lijk programma polymeerbeton 
lijnafwatering voor de meest uiteenlo-
pende toepassingen. 

Het V-vormige stroomprofiel combineert 
een hoog zelfreinigend vermogen (ook bij 
geringe neerslag) met een hoge maximale 
afvoercapaciteit. Met de keuze voor drie 
verschillende randbescherming en het 
roosteraanbod is altijd een perfect in 
het straatbeeld passende uitstraling te 
creëren. De chemische resistentie van 
ACO polymeerbeton in combinatie met de 
gepatenteerde veiligheidsvoeg maken de 
ACO Drain Multiline zeer geschikt voor vele 
toepassingen.

Voordelen 

Eén gootsysteem voor belastings-
 klasse A15 – E600;

randbescherming verzinkt staal, gietijzer
 en RVS;

groot rooster aanbod;
hoog zelfreinigend vermogen door V-vorm;
hoge afvoercapaciteit door gladde 

 polymeerbeton wanden;
gering gewicht en hoge stabiliteit door 

 uitgekiende verstevigingsribben;
vloeistofdicht te verwerken;

 uitlopen voorzien van ingegoten 
 lamellendichtring;

voldoet aan NEN-EN 1433 en is voorzien 
 van KOMO BRL 5211;

Drainlock® roosterbevestiging, volledig 
 vrije doorgang in goot;

bezinkput, zandvanger en vuilvanger voor 
 iedere toepassing;

extra lage HV goten voor toepassing op 
 bijvoorbeeld (parkeer)daken.

A 15 B 125 C 250 F 900E 600D 400

®
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Doordacht

Goot uit polymeerbeton met
 verankeringsribben;

goot met V bodem voor een hoog 
 zelfreinigend vermogen;

vloeistofdicht te verwerken en aan 
 te sluiten;

te combineren met onderhoudsarme 
 bezinkput, zandvanger of vuilvanger;

lage goot voor toepassing in bijvoor-
 beeld parkeerdekken.

Capaciteitsberekening

Capaciteitsberekening, CAD tekeningen 
en Bestekservice, ieder z’n vak. 
Als specialist op het gebied van lijnaf-
watering beschikt ACO over een eigen 
softwarepakket voor hydraulische capa-
citeitsberekeningen waarmee altijd het 
juiste advies gegeven kan worden. 
ACO ondersteunt u graag in het ontwer-
pen van een optimale afwatering voor 
uw projecten. Daarnaast ondersteunt 
ACO de ontwerper met CAD-tekeningen 
en een RAW/Stabu bestekservice.

Veelzijdig 

Belastbaar t/m klasse E 600kN;
goot met nominale breedte van 100 tot 

 500mm, goten met verval op aanvraag;
goot met minimale inbouwhoogte en 

 goot met maximale hydraulische 
 capaciteit;

randbescherming uit verzinkstaal, 
 RVS en gietijzer

goot voorzien van veiligheidsvoeg voor 
 vloeistofdichte toepassingen.

Uitgebreid rooster programma 

rooster voorzien van functionele 
 Drainlock® voor een optimale 
 bevestiging;

functionele standaard rootster tot 
 unieke designs;

verkrijgbaar in verzinktstaal, RVS, 
 gietijzer, CorTenstaal en kunststof;

optimale capaciteit, veiligheid en 
 esthetica;

d.m.v. Freestyle roosters maken wij 
 uw custom made rooster.

Drainlock® roosterbevestiging

De Drainlock is een robuuste en 
eenvoudig te sluiten/openen roosterbeves-
tiging. Het stroomprofiel wordt niet bele-
merd. Dit biedt meer hydraulische capa-
citeit en minder kans op vervuiling. Door 
toepassing van moderne elastomeren is de 
Drainlock een unieke schoefloze, veilige en 
onderhoudsvriendelijke bevestiging.
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Langsstaafrooster 
RVS

Langsstaafprofielrooster
Verzinkt staal
RVS

Kunststofrooster 
Grijs 
Kunststof 

ACO DRAIN® Multiline 
gootelement met rooster

RVSVerzinkt staal Gietijzer

Sleufrooster 
Verzinkt staal
RVS

Sleufrooster  
Heelguard
Gietijzer

Sleufrooster 
Gietijzer

Retrorooster 
Gietijzer

Langsstaafrooster
Verzinkt staal
RVS

Dwarsstaaf-
rooster
RVS

Kunststofrooster
Zwart 
Kunststof

Rooster assortiment

Randbescherming

antislip

antislip

antislip
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Freestyle 
Gietijzer

Freestyle 
Corten

Maasrooster Q+
Verzinkt staal
RVS

Traanplaat
Gietijzer

Perforooster
Verzinkt staal
RVS

Lightpoint
Gietijzer

Eyeleds
Kunststof

Langsstaafrooster 
met maasroosterlook
Gietijzer

Maasrooster
Verzinkt staal
RVS

Materiaal Rooster Belastingsklassen

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600
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VZ/RVS Sleuf
VZ/RVS Langsstaaf
VZ/RVS Dwarsstaaf
VZ/RVS Perfo
VZ/RVS Maas Q+
VZ/RVS Maas
          GY Sleuf

GY Langsstaaf 400

GY Heelguard
GY Retrosleuf 300

GY Traanplaat
GY Lightpoint
GY Freestyle

Corten Freestyle
Kunststof Sleuf
Kunststof EyeLed

Roosterprogramma matrix

hydraulisch
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Het ACO Drain® Multiline gootassortiment

Vuilvanger met geïntegreerde lamellendich-
tingsring (Ø 110/160/200 mm) inclusief vuil-
emmer en in hoogte flexibele aansluitplaten.

Bezinkput met verzinktstalen opzetframe 
en gietijzeren stankslotgarnituur (Ø 125 of 
160 mm).

Type .1: ACO Multiline 0,5 m 
met voorvorming.

Zandvanger V100 - V300cmet gietijzeren 
stankslotgarnituur (Ø 125 of 160 mm) en 
flexibele aansluitplaten.

ACO Multiline eindplaat met lamellen 
dichtingsring a  en dichte eindplaat voor 
gootbegin- en einde b . Dichte eindplaten 
hebben een instelbare hoogte.

Type 0.2/.2 : ACO Multiline 1 of 0,5 m 
met lamellen afdichtingsring. 

ACO Multiline stroomwisselingsadapter c  
en hoogte overgangselement d .

Type .0: ACO Multiline V100 - V500 en HV100 - HV300

a

c d

b
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Voorbeelden systeemopbouw

Overgangselement ter verbinding van 
twee gootelementen met dezelfde inwen-
dige breedte maar verschillende inbouw-
hoogten.

Gootbegin voorzien van eindplaat met 
lamellen dichtingsring. Voor het plaatsen 
van een eindplaat (met lamellendichtings-
ring) tegen een gootbegin is een adapter 
nodig i.v.m. de vaar-/moerverbinding. Dit 
geldt ook voor een zijansluiting bij 0,5 m 
element type .2 en .1.

Aansluiting van een vuilvanger 
(één- of tweezijdig). Waneer zand wordt 
verwacht, gebruik dan een zandvanger of 
bezinkput.

Onderuitloop voor situaties waar het 
door de geringe beschikbare
inbouwhoogte niet mogelijk is om
vuil- of zandvang te realiseren. 

Gooteinde voorzien van eindplaat (met 
lamellen dichtingsring).

Stromingswisselingsadapter. Bij het aan-
sluiten van twee moerverbindingen dient 
een adapter te worden toegepast.

Systeemopbouw voorbeeld goot met roosterkeuze, zandvanger aansluiting of dichte eindplaat.
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Systeemoverzicht met de aansluitmogelijkheden

  

Meter element (zonder verval)
Type 0

Overgangselement (groot/klein)
op aanvraag

Meter element (met verval)

Meter element met opening 
voor onderuitloop
 - voorzien van lamellen 
     dichtingsring, type .0.2   

Halve meter element
 - met voorgevormde opening 
 voor onderuitloop 
   & zijaansluiting, type 0.1

Halve meter element met 
onderuitloop
 - voorzien van lamellen 
 dichtingsring, type 1

Eindplaat met opening voor uitloop
 - voorzien van lamellen dichtingsring 

Dichte eindplaat
instelbaar

Adapter voor stromingswisseling
 - bij een streng tussen 
 2 aansluitingen (bijv. zandvangers)

Bezinkput
- voorzien van gietijzeren stankslot
  Ø125 mm (Ø160 mm optioneel)

Zandvanger
- voorzien van gietijzeren stankslot
  Ø125 mm (Ø160 mm optioneel)

Vuilvanger met opening voor 
uitloop Ø110/160
 - voorzien van lamellen 
 dichtingsring kort/lang

model
kort/lang
model

kort/lang
model

lang
model

lang
model

Element Goothoogte stroomrichting
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ACO DRAIN®

Multiline gootelement V100 voorbeeld 

Inloopzijde Uitloopzijde

Afmetingen

Multiline

Multiline met beperkte inbouwdiepte

Inloopzijde Uitloopzijde

Multiline gootelement HV100 voorbeeld Multiline HV100 - HV300

Multiline V100 - V500

Afmetingen gootelement Multiline met beperkte inbouwdiepte

mm lengte HV100 HV150 HV200 HV300

X 100 150 200 300

Y 135 185 235 350

1000 H

ty
pe

standaard 60 / 80 / 100 120 120 120/150

met geïntegreerde 
dichtingsring Ø 110

90 / 90 / 110 120 120 120/150

Afmetingen gootelement Multiline

mm lengte V100 V150 V200 V300 V400 V500

X 100 150 200 300 400 500

Y 135 185 235 350 450 550

1000 500 H

ty
pe

*

0.0 0.1 150 210 265 385 480 590

5.0 5.1 175 235 290 410

10.0 10.1 200 260 315 435

15.0 15.1 225 285 340 460

20.0 20.1 250 310 365 485

0.0.2 0.2 160 220 275 395 550 665

5.0.2 5.2 185 245 300 420

10.0.2 10.2 210 270 325 445

15.0.2 15.2 235 295 350 470

20.0.2 20.2 260 320 375 495

* zie voor toelichting type blz. 8.

* zie voor toelichting type blz. 8 en blz. 10 systeemoverzicht.
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Afmetingen Bezinkput (BP) / Zandvanger (ZV) / Vuilvanger (VV)

..mm V100 V150 V200 V300 V400 V500 Aansluiting

X 100 150 200 300 400 500 -

Y 135 185 235 350 450 550 -

H
BP 715 + H goot 715 + H goot 715 + H goot 715 + H goot - - Ø125/ Ø160 

ZV 600 610 670 - - - Ø125/ Ø160 

VV 450 / 600 - - - - - Ø110 / Ø160

VV - 610 670 860 - - Ø160 / Ø200

VV - - - - 500 590 Ø400

Afmetingen, bezinkput zandvanger en vuilvanger
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Vuilvanger V150 - V300 lang model

Zandvanger V100 - V300 met gietijzeren stankslot
Spie Ø 125 mm, 160 mm op aanvraag

Vuilvanger V100 kort model

Y
31

0
71

5
X

H
1000

500

  Ø 400

Ø 125/160

Vuilvanger V400G - V500G met tussendeel (optioneel) 

Bezinkput V100 - V300 met 
gietijzeren stankslot Ø125 of 160 mm

H1
71

5

71
5 

+
 H

1

  ø 110/160   /200
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De bezinkput heeft een groot een 
bezinkgedeelte en is voorzien van een 
gietijzeren stankslotgarnituur en verzinktsta-
len opzetframe. De hoeveelheid slib welke in 
de put opgevangen kan worden is goot 
onafhankelijk.

Kenmerken
 Groot slib-, zand- en vuilvangvermogen;
 vergroot onderhoudsinterval;
 ledigen met kolkenzuiger;
 aansluitspie  Ø125 of Ø 160 mm. 

Bezinkput

Gootbreedte NW
(mm)

Volume zand-
slibvang ca. (L)

100 50
150 50
200 50
300 50

De zandvanger is voorzien van een 
bezinkgedeelte en gietijzeren stankslot-
garnituur. De slib hoeveelheid welke in de 
put opgevangen kan worden is afhankelijk 
van de gootbreedte. 

Kenmerken
 Slib-, zand- en vuilvangvermogen;
  verlengd onderhoudsinterval 

 (t.o.v. vuilvanger);
 ledigen met kolkenzuiger;
  aansluitspie Ø 125 mm, optie Ø 160 mm. 

Zandvanger

Gootbreedte NW
(mm)

Volume zand- 
slibvang ca. (L)

100 5
150 6
200 6

De vuilvanger is voorzien van een 
vuilemmer. De hoeveelheid vuil welke in de 
emmer opgevangen kan worden is 
afhankelijk van de gootbreedte.

Kenmerken
 geen zand en of slibvang;
 vuilemmer is handmatig te ledigen;
 aansluiting Ø 110/160/200 mm

* 50% vulling

Vuilvanger

Gootbreedte NW
(mm)

Volume vuilvang
ca. (L)*

100 kort/lang 3
150 4
200 4
300 8

Bezinkput, zandvang of vuilvang
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ACO Freestyle- unieke ontwerpmogelijkheden voor ieder project!

Op de vraag naar individuele oplos-
singen voor lijnafwatering in creatieve 
landschapsarchitectuur kunnen wij u een 
passend antwoord geven! Met het ACO 
Freestyle bieden wij u een unieke design-
mogelijkheid voor gietijzeren roosters. 
U ontwerpt, wij maken een 3-D model en 
zorgen voor de krachtenberekening d.m.v. 
computersimulatie. Het uiteindelijke pro-
duct is uniek voor uw vraag oplossing en 
toepassing.

Productbeschrijving ACO Freestyle
Gietijzeren unieke roosters voor 

 de ACO Multiline lijnafwatering;
afmetingen roosters: lengte 500mm, 

 breedte V100 - V300 systeem;
doorgaans leverbaar vanaf 100 meter 

 (200 roosters);
de roosters bestaan uit nodulair 

 gietijzer en zijn voorzien van een 
 standaard transport coating;

se schroefloze Drainlock® garandeert 
 een veilige en onderhoudsvriendelijke 
 bevestiging;

roosters zijn belastbaar tot en met 
 klasse D400 conform NEN-EN 1433.

Uw idee Sterkte berekening Het 3D model
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Verwante ACO producten

In de brochure treft u een overzicht aan van ACO Passavant pompputten 
voor aardinbouw. Hiervoor biedt ACO oplossingen in zowel beton 
als kunststof met verschillende pomptypen voor verschillende 
toepassingsgebieden. Naast een uitgebreide productbeschrijving 
met technische specificatie, treft u diverse accessoires en opties 
voor de inbouw en besturing. Voor bepaling van de juiste pompput 
en pompcapaciteit, staan wij u graag terzijde met advies en 
capaciteitsberekeningen.

Vraag de ACO Drain Sleufgoten documentatie aan voor productinformatie

Vraag de ACO Drain Monolithische goten documentatie aan voor productinformatie

Vraag de ACO Passavant Pompputten documentatie aan voor productinformatie

Het integreren van afwatering in verharde oppervlakken vormt vaak een 
esthetische uitdaging voor ontwerpers. Lijnafwateringssystemen hebben al 
decennia lang architecten aantrekkelijke oplossingen geboden en worden 
veel toegepast. Met de komst van moderne bestratings- materialen, zoals 
natuursteen en de behoefte aan een strak lijnenspel, wordt de vraag naar 
minimalistische lijnafwateringssystemen steeds groter. ACO biedt daarom 
met haar sleufgoten programma esthetisch aantrekkelijke oplossingen voor 
de afwateringsproblematiek. Ontdek welke oplossingen ACO u kan bieden. 

Monolithisch lijnafwateringssysteem. Goot en rooster zijn uit één stuk 
gemaakt, dus geen losse roosters. De unieke monolithische constructie 
staat garant voor de hoogste zekerheid en stabiliteit in alle toepassingen 
voor afwatering van verkeersvlakken, tot belastingsklasse F 900 volgens 
NEN-EN 1433. De grote inloop opening zorgt voor een snelle afvoer van 
het water.  Monolithische systemen zijn met name een alternatief voor 
traditionele afwateringssystemen waar geen roosters gewenst zijn.

Vraag de ACO Passavant Afscheiders documentatie aan voor productinformatie

Om regen- of afvalwater te ontdoen van schadelijke stoffen alvorens 
dit te lozen op het riolerings- of afwateringssysteem, worden 
afscheiderinstallaties toegepast. Afhankelijk van de af te scheiden (vloei)
stoffen, worden verschillende typen installaties toegepast. Onder de 
merknaam ACO Passavant levert ACO B.V. een uitgebreid programma 
afscheiderinstallaties voor diverse toepassingen. 
In de brochure treft u informatie over olieafscheiderinstallaties en 
slibvangputten, ontworpen om lichte vloeistoffen 
(veelal koolwaterstofverbindingen) uit water af te scheiden. 
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De informatie in deze brochure werd door ACO 

met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 

In verband met de voortdurende verbetering van 

bestaande producten en de ontwikkeling van 

nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht 

voor specificaties te wijzigen. Het is de

verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de 

verbruiker vast te stellen, dat het ACO product 

geschikt is voor de geplande toepassing en 

verwerkt wordt volgens de geldende inbouw-

voorschriften. Aan de aanbevelingen en 

suggesties kunnen geen rechten worden 

ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiks-

omstandigheden buiten de controle van ACO 

liggen. AC
O
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 Productgroepen:

  ACO Drain®

  ACO Passavant

  ACO Stainless

  ACO Profiline

  ACO Pipe®

  ACO GM-X

  ACO EasyGarden®

  ACO Markant

  ACO Sport

  ACO Pro

  ACO ShowerDrain

  ACO Stormbrixx® 

  ACO TopTek

De toekomst in afwateringstechniek


