
ACO Nordic

Novadīšanas punkts notekūdeņiem un lietus ūdenim 

ACO Self® pagalma notekas

Pagalma noteka



ACO Self®

Polimērbetona pagalma noteku, kurai 
iespējams braukt pāri ar vieglo automobili, 
iespējams izmantot drenāžai zem ūdens 
padeves punktiem dārzā un pagalmā vai arī kā 
punkta drenāžas vietu.

ACO Self® pagalma noteka ar 
savienojumu notekcaurulei
Pateicoties kastveida uzliktnei, noteku 
iespējams savienot ar notekcauruli. Lietus 
ūdeni no jumta virsmas iespējams bez 

grūtībām caur pagalma noteku novadīt pa 
notekkanālu. Lielākus gružus aiztur 
sietspainis, kas ir viegli izņemams iztīrīšanai.
Tādējādi tiek efektīvi novērsta notekkanāla 
aizsērēšana ar gružiem.

Īss sistēmas priekšrocību pārskats:
  pārseguma režģi no cinkota tērauda, 
čuguna vai nerūsējoša tērauda;

  piemērots izskats, pateicoties aptverošajai 
uzliktnes apmalei;

  sietspainis ar stīpu, darba tilpums 1,4 l;

  ūdens caurvadīšanas spēja: 4,0 l/s;

  atveres cauruļu iemavām: DN 100; 

  kastveida uzliktne notekas paaugstināšanai 
un notekcaurules pievienošanai; 

  notekcaurule pievienojama caur 
pieslēguma atveri DN 100;

  ar izņemamu aizvaru;

  vienkārši iemontējama.

ACO Self® pagalma noteka – novadīšanas punkts notekūdeņiem un lietus ūdenim

Pagalma noteka

Savienojuma atvere 
notekcaurulei

Caurules iemava

Kastveida uzliktne

Pārseguma režģis



ACO Self®

Sistēmas būvelementi punktu drenāžai

Polimērbetona pagalma noteka ar uzgulstošu 
pārseguma režģi no cinkota tērauda, ar plastmasas 
sietspaini, atveri DN 100 un izņemamu aizvaru

Pagalma noteka ar nerūsējoša tērauda režģi 
(trīsšķautņu profila) un apmali, plastmasas 
sietspaini, atveri DN 100 un izņemamu aizvaru

Polimērbetona kastveida uzliktne pagalma notekas 
paaugstināšanai ar atveri DN 100 notekcaurules 
pievienošanai

Kreisajā pusē: polimērbetona pagalma noteka ar 
uzliktnes apmali un tīkla režģi no cinkota tērauda, ar 
plastmasas sietspaini, atveri DN 100 un izņemamu 
aizvaru
Labajā pusē: polimērbetona pagalma noteka ar 
uzliktnes apmali no cinkota tērauda un čuguna režģi, 
ar plastmasas sietspaini, atveri DN 100 un izņemamu 
aizvaru

Produkts Garums  
cm

Platums  
cm

Augstums  
cm

Svars  
kg/gab.

Pagalma noteka ar pārseguma režģi, pārbraucama ar vieglo automobili

Polimērbetona pagalma noteka  
ar pārseguma režģi no cinkota tērauda,  
ar aizvaru un sietspaini 25,0 25,0 35,0 14,0

Pagalma noteka ar uzliktnes apmali un pārseguma režģi,  
pārbraucama ar vieglo automobili

Polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes 
apmali un tīkla režģi LW 23,5 x 23,5 mm no 
cinkota tērauda, ar aizvaru un sietspaini 25,5 25,5 35,5 15,5

Polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes 
apmali un čuguna režģi, ar aizvaru un sietspaini 25,5 25,5 35,5 17,0

Polimērbetona pagalma noteka ar uzliktnes 
apmali un nerūsējoša tērauda režģi, ar aizvaru un 
sietspaini 25,5 25,5 35,5 18,0

Kastveida uzliktne pagalma notekas paaugstināšanai  
ar savienojumu notekcaurulei

Polimērbetona kastveida uzliktne 25,0 25,0 20,0 5,7



ACO produktu grupas

Ēku drenāža

Nerûsçjoðâ tçrauda kanâli un gûlijas

Balkonu un terašu drenāža

Dušas telpu drenāža

Nerûsçjoðâ tçrauda caurules

Pretvārsti

Revīzijas vāki

Tauku atdalītāji

Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība

Virsmas drenāžas kanāli

Čuguna vāki kanalizācijas lūkam

Naftas produktu atdalītājs

Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi

Drenāžas sistēmas privātmājām

Kājslauķi

Gaismas šahtas

Zāliena režģi

Lietus notekas jumtiem

Piezîme: Kompânija patur 
tiesîbas bez iepriekšçja 
brîdinâjuma mainît tehnisko 
informâciju, dizainu un cenas.

ACO. Kvalitatîva un droša ûdens vadîba

ACO Nordic SIA 
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