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ACO Hexaline
Linjeavvattning
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Elegant, enkel och effektiv linjeavvattning

ACO Hexaline är speciellt utvecklad för effektiv avvattning av garage-

infarter, trottoarer, terrasser, poolområden och andra stensatta ytor 

i trädgårdar. 

Hexaline-systemet är tillverkat av återvunnen polypropylen och utgör 

ett fullgott och ekonomiskt alternativ till polymerbetong för avvatt-

ning av ytor avsedda för gångtrafik och enstaka lätta fordon. Rännor-

nas sidor är konstruerade med en bikakestruktur som ger maximal 

styrka och stabilitet utan ingjutning i betong. 

Hexaline-rännan täcks med ett elegant utformat galler, som ligger 

dikt an mot rännan och ger en diskret och estetiskt tilltalande exteriör 

samtidigt som det är lätt att hålla rent. 

Systemet levereras i enmeterslängder, som är lätta att hantera och 

enkla att både kapa och sammanfoga. Universiellt hörnelement för 

90, 180 eller 270 graders avvinkling finns som tillval.

•	 Robust	konstruktion

•	 Tillverkad	av	polypropylen

•	 Enkelt	att	montera

•	 Låg	vikt

•	 Lätt	att	kapa

•	 Ränna	och	galler	levereras		

	 i	svart	polypropylen

•	 Belastningsklass	A	15

•	 CE-märkt

•	 Uppfyller	EN	1433
  

ACO Hexaline
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ACO Hexaline

Aco	Hexaline	systemöversikt

 Längd  Bredd  Höjd   Vikt
 mm mm mm kg

Ränna  1000  126  77,5  0,8
Galler  998  120,4  15  0,7
Hörnelement 126  126  77,5  0,18
Gavel  126  6  78  0,03
Utlopp DN 110  125  110  73  0,06

1 Ränna av svart polypropylen. Stabila sidoväggar med bi-
 kakestruktur. Kapas enkelt med såg till önskad  längd. 
 Åtta anslutningspunkter per meter för anslutning av   
 vertikalutlopp.
2 Hörnelement för avvinkling 90, 180 eller 270°.  
 Valfri dränering T, U eller front.
3 Anslutning vertikalt utlopp.
4 Galler av svart polypropylen. 
5 Gavel med förstansade öppningar.
6 Lövfång.

Universalhörn för höger eller vänster 

sida, avvinkling 90, 180 eller 270°.

Enkel klämförbindning för hopfogning av 

rännor. Förstansad gavel, passar även 

kapade rännor. 
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ACO-Nordic	AB
Walckesgatan 1
415 02 Göteborg
Tel. 031-338 97 00
Fax 031-338 97 29
E-post: info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.seV
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