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ACO ShowerDrain

I vores enkle design har vi fokus på detal
jen. I tråd med trenden har vi lavet en linie
afvandingsløsning, i et flot design til bruse
nichen! 

ACO ShowerDrain er en revolutionerende 
måde at afvande gulvet i din bruseniche. 
Enkel montering, sikker og smart anven
delse og et flot design! Afløbsdelen monte
res som et traditionelt gulvafløb sammen 
med opbygningen af gulvet. Overdelen 
monteres efterfølgende med flise
belægningen. Den justerbare overgang 
mellem overdel og afløb gør det muligt at 
justere i forhold til flisebelægningen.

Design & funktion ...

Afløbsdel monteres som gulvafløb 
 sammen med gulvkonstruktionen
Justérbar overdel monteres med 
 flisebelægningen
Alt i én og samme boks
Kan monteres fritliggende eller op 
langs væg
Ristene fås i 4 længder med 3 
 forskellige design.
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Planlægning

Rist

Overdel
Pakning

Underdel

Flange

Udløb

VandlåsEn løsning til beton- og trægulv. Monteret fritliggende eller langs væg

Vådrumssikring udføres som ved monte
ring af traditionelt gulvafløb.

Godkendelser:
MK7.21/1746
VA2.42/18870

Dimensioner:
Udløb ø50
Kapacitet >0,4 l/s

Materialeegenskaber:
1,5 mm AISI 304 rustfrit stål
Pakninger udført i EPDM
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ACO ShowerDrain

ShowerDrain – Placeret langs væg

Rist Varenr. VVS-nr. TUN-nr.
Længde

mm
Bredde

mm
Højde
mm

Vejl. udsalgspriser 
ekskl. moms

Vejl. udsalgspriser 
inkl. moms

Long Hole 407482 155251108 1419434 795 105 134150 2390,00 2988,00

Long Hole 407483 155251109 1419435 895 105 134150 2525,00 3157,00

Wave 407627 155253108 1419471 795 105 134150 2390,00 2988,00

Wave 407628 155253109 1419473 895 105 134150 2525,00 3157,00

Flag 407630 155258108 1419480 795 105 134150 2390,00 2988,00

Flag 407631 155258109 1419481 895 105 134150 2525,00 3157,00

ShowerDrain placeret langs væg

ACO ShowerDrain placeret langs væg

Gulvflise
Smal flange
Bred flange
Vægbeklædning
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Long Hole Wave Flag

BESTiLLiNgSVARER – ShowerDrain – Placeret langs væg

Rist Varenr. VVS-nr. TUN-nr.
Længde 

mm
Bredde 

mm
Højde 
mm

Vejl. udsalgspriser 
ekskl. moms

Vejl. udsalgspriser 
inkl. moms

Long Hole 409039 155251107 1419433 695 105 134150 2300,00 2875,00

Long Hole 407484 155251110 1419437 995 105 134150 2850,00 3563,00

Wave 409037 155253107 1419466 695 105 134150 2300,00 2875,00

Wave 407629 155253110 1419474 995 105 134150 2850,00 3563,00

Flag 409040 155258107 1419479 695 105 134150 2300,00 2875,00

Flag 407632 155258110 1419482 995 105 134150 2850,00 3563,00
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Planlægning
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ACO ShowerDrain placeret fritliggende

Gulvflise
Smal flange

1

2
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ShowerDrain placeret fritliggende

ShowerDrain – Placeret fritliggende

Rist Varenr. VVS-nr. TUN-nr.
Længde 

mm
Bredde 

mm
Højde 
mm

Vejl. udsalgspriser 
ekskl. moms

Vejl. udsalgspriser 
inkl. moms

Long Hole 407479 155241108 1407296 785 100 134150 2390,00 2988,00

Long Hole 407480 155241109 1419429 885 100 134150 2525,00 3157,00

Wave 407485 155243108 1419439 785 100 134150 2390,00 2988,00

Wave 407486 155243109 1419441 885 100 134150 2525,00 3157,00

Flag 407488 155248108 1419476 785 100 134150 2390,00 2988,00

Flag 407489 155248109 1419477 885 100 134150 2525,00 3157,00

Long Hole Wave Flag

 BESTiLLiNgSVARER – ShowerDrain – Placeret fritliggende

Rist Varenr. VVS-nr. TUN-nr.
Længde 

mm
Bredde 

mm
Højde 
mm

Vejl. udsalgspriser 
ekskl. moms

Vejl. udsalgspriser 
inkl. moms

Long Hole 409035 155241107 1407292 685 100 134150 2300,00 2875,00

Long Hole 407481 155241110 1419430 985 100 134150 2850,00 3563,00

Wave 409033 155243107 1419438 685 100 134150 2300,00 2875,00

Wave 407487 155243110 1419443 985 100 134150 2850,00 3563,00

Flag 409036 155248107 1419475 685 100 134150 2300,00 2875,00

Flag 407490 155248110 1419478 985 100 134150 2850,00 3563,00
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ACO ShowerDrain

ACO ShowerDrain montering
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Monteringsvejledning

Princip:
ACO ShowerDrain består af to elementer, en afl øbs-
skål der monteres ved opbygningen af gulvkonstruk-
tionen, samt en overdel der monteres med fl isebe-
lægningen, og som kan højdejusteres i forhold til 
afl øbsskålen for en yderst fl eksibel og let monte-
ring.

ACO ShowerDrain system

1 – Montér  ShowerDrain afl øbsskål til afl øbsrøret. 
Understøt afl øbsskålen således, at fl angen er i 
niveau med færdigstøbt gulv.

ACO ShowerDrain overdel kan højdejusteres op til 
16 mm for at kompensere for tykkelse af fl iseklæb, 
fl ise, vådrumsmembran samt indbygning.

Skal produktet monteres imod væg, skal 
afl øbsskålen placeres med fl angen helt tæt op 
imod væggen.

2 – Støb gulvet med et fald på mindst 0,5 % ned 
imod afl øbsskålen. Sørg for at afl øbsskålen er i 
vater, og at den omstøbes helt med beton.

Flangen på afl øbsskålen skal være i niveau med 
støbt gulv.

3A Montering Fritliggende – Flangen på afl øbs-
skålen afrenses grundigt for urenheder som 
støberester mv. 
Den medleverede monteringsmanchet monteres på 
gulv og afl øbsskål, så det udstandsede hul i man-
chetten er centreret over afl øbsskålen. Manchetten 
monteres på hele afl øbsskålens fl ange, og føres 
desuden ned i afl øbsskålen så der sikres 40 mm 
vedhæftning. Vedhæftningen sikres ved at trykke 
manchetten fast på afl øbsskålens fl ange, samtidig 
med at den føres ned og fastgøres på den lodrette 
fl ade i afl øbsskålen hele vejen rundt.

3B Montering mod væg - Flangen på afl øbsskå-
len afrenses grundigt for urenheder, som støbere-
ster mv. 
Den medleverede monteringsmanchet monteres på 
gulv, afl øbsskål, og væg så det udstandsede hul i 
manchetten er centreret over afl øbsskålen, og 
manchetten er ført min. 100 mm op af væg. 
Manchetten monteres på hele afl øbsskålens fl ange, 
og føres desuden ned i afl øbsskålen så der sikres 
40 mm vedhæftning. 

Vedhæftningen sikres ved at trykke manchetten 
fast på afl øbsskålens fl ange, samtidig med at den 
føres ned og fastgøres på den lodrette fl ade i af-
løbsskålen hele vejen rundt.

Montering af ACO ShowerDrain i støbt gulvkonstruktion, 1-6

Bemærk, at der fi ndes en ShowerDrain 
overdel til montering for fritliggende, og 
en anden overdel til montering langs 
væg. Se forskellig indbygning senere i 
denne instruktion.
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Princippet anvendes uanset om gulvkonstruktionen 
udføres i beton eller træ, og er uafhængig af hvor i 
gulvkonstruktionen produktet placeres. 
ACO ShowerDrain kan monteres som afl øb fritlig-
gende i gulvet, eller langs væggen.

1: ShowerDrain rist
2: ShowerDrain overdel
3: ShowerDrain manchet
4: ShowerDrain afl øbsskål
5: Vandlås (ikke vist)
6: Ristekrog (ikke vist)

Systemet:

ACO Showerdrain opfylder kravene i bygnings-
reglementet, til indbygning i tunge gulvkonstruk-
tioner i beton, samt i lette trækonstruktioner.

Produktet er testet og certifi ceret efter MK og 
VA ordningen.

I kassen med ACO ShowerDrain fi ndes følgende 
komponenter:

5

Montering af ACO ShowerDrain i trægulvkonstruktion, 1-5

4 – ShowerDrain overdel monteres i vater 
sammen med fl iser og fastgøres i fl iseklæb.

Det anbefales, at anvende en fl eksibel fugemørtel 
over hele gulvet.  
Overdelen kan højdejusteres op til 16 mm. Ved 
hjælp af den medleverede ristekrog kan denne an-
vendes til kontrol af max. højdeindstilling for over-
delen. Skær forsigtig rundt omkring risten med en 
kniv i beskyttelsesfi lmen, og fjern risten fra overde-
len. Kontroller at beskyttelsesfi lmen stadig er in-
takt. Juster overdelen i højden til færdig gulvhøjde. 
Husk at Showerdrain skal monteres 1-2 mm under 
klinkeoverfl ade.

Ristekrogen føres ned igennem hullet ude i siden, 
således at den rører anlægsfl aden (kanten rundt 
om vandlåsen). Såfremt der er et mellemrum mel-
lem håndtag og overdel, er højdejusteringen kor-
rekt. (C)

Såfremt der ikke er mellemrum mellem overdel og 
håndtag, er der ikke tilstrækkelig tætning mellem 
overdel og afl øbsskål.(D) Derfor skal overdelen 
sænkes, eller afl øbsskålen hæves, for at opnå kor-
rekt og sikker tætning.
Ved montering langs vægbeklædning anvendes 
overdel med 3 brede fl anger.(A) 
Ved montering uden forbindelse til vægklinker an-
vendes overdel med smalle fl anger på alle sider. (B)
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Montering af ACO ShowerDrain i støbt gulvkonstruktion, 1-6
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4 – Vådrumssmørremembran udlægges over ren-
gjort og primet gulvbelægning, samt manchet.

5 – ShowerDrain overdel monteres i vater sammen 
med fl iser og fastgøres i fl iseklæb.

Det anbefales, at anvende en fl eksibel fugemørtel 
over hele gulvet.  

Overdelen kan højdejusteres op til 16 mm. Ved 
hjælp af den medleverede ristekrog kan denne an-
vendes til kontrol af max. højdeindstilling for over-
delen. Skær forsigtig rundt omkring risten med en 

kniv i beskyttelsesfi lmen, og fjern risten fra overde-
len. Kontroller at beskyttelsesfi lmen stadig er in-
takt. Juster overdelen i højden til færdig gulvhøjde. 
Husk at Showerdrain skal monteres 1-2 mm under 
klinkeoverfl ade.
Ristekrogen føres ned igennem hullet ude i siden, 
således at den rører anlægsfl aden (kanten rundt 
om vandlåsen). Såfremt der er et mellemrum mel-
lem håndtag og overdel, er højdejusteringen 
korrekt.(C)
Såfremt der ikke er mellemrum mellem overdel og 
håndtag, er der ikke tilstrækkelig tætning mellem 
overdel og afl øbsskål.(D) Derfor skal overdelen 

sænkes, eller afl øbsskålen hæves, for at opnå kor-
rekt og sikker tætning.
Ved montering langs vægbeklædning anvendes 
overdel med 3 brede fl anger.(A) 

Ved montering uden forbindelse til vægklinker an-
vendes overdel med smalle fl anger på alle sider. (B)

6 – Færdiggør gulvarbejdet, fug omkring rammen 
på overdelen med en fl eksibel fugemørtel, eller 
med en silikonebaseret elastisk fugemasse. Montér  
vandlås og rist, og fjern til sidst beskyttelsesfi lmen. 
Rengør evt. rist og ramme for eventuelle limrester. 

1 – Indbyg ShowerDrain afl øbsskål i trækonstrukti-
onen, så fl angen er i niveau med afsluttende lag på 
gulvkonstruktion.

Ved de 4 markeringer på fl angen bores 4 gennem-
gående huller. Hullerne forsænkes, og afl øbsskålen 
skrues fast med skruer med forsænket hoved.
ACO ShowerDrain overdel kan højdejusteres op til 
16 mm for at kompensere for tykkelse af fl iseklæb, 
fl ise, vådrumsmembran, samt indbygning.
Montér  ShowerDrain afl øbsskål til afl øbsrøret.
Skal produktet monteres imod væg, skal afl øbsskå-
len placeres med fl angen helt tæt op imod væg-
gen.

2A Montering fritliggende – Flangen på afl øbs-
skålen afrenses grundigt for urenheder. Den medle-
verede monteringmanchet monteres på gulv og af-
løbsskål, så det udstandsede hul i manchetten er 
centreret over afl øbsskålen. Manchetten monteres 
på hele afl øbsskålens fl ange, og føres desuden ned 
i afl øbsskålen så der sikres 40 mm vedhæftning. 
Vedhæftningen sikres ved at trykke manchetten 
fast på afl øbsskålens fl ange, samtidig med at den 
føres ned og fastgøres på den lodrette fl ade i af-
løbsskålen hele vejen rundt.

2B Montering mod væg – Flangen på afl øbsskå-
len afrenses grundigt for urenheder. Den medleve-

rede monteringsmanchet monteres på gulv, afl øbs-
skål, og væg, så det udstandsede hul i manchetten 
er centreret over afl øbsskålen, og manchetten er 
ført min. 100 mm op af væg. Manchetten monte-
res på hele afl øbsskålens fl ange, og føres desuden 
ned i afl øbsskålen så der sikres 40 mm vedhæft-
ning. Vedhæftningen sikres ved at trykke manchet-
ten fast på afl øbsskålens fl ange, samtidig med at 
den føres ned og fastgøres på den lodrette fl ade i 
afl øbsskålen hele vejen rundt.

3 – Vådrumssmørremembran udlægges over ren-
gjort og primet gulvbelægning, samt manchet.

5 – Færdiggør gulvarbejdet, fug omkring rammen 
på overdelen med en fl eksibel fugemørtel, 
eller med en silikonebaseret elastisk fugemasse. 
Montér  vandlås og rist, og fjern til sidst beskyttel-
sesfi lmen. Rengør evt. rist og ramme for eventuelle 
limrester. 
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Planlægning

ACO ShowerDrain montering

Rist

Flisebelægning

Vådrumssikring

Fleksibel membran

Beton

Afløbsrør

Gummipakning

Vandlås

Gulvafløb, underdel

Gulvafløb, overdel

Flange fra afløb

Markering for hul til  
fastgørelse i træ
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Montering af ACO ShowerDrain i trægulvkonstruktion, 1-5

4 – ShowerDrain overdel monteres i vater 
sammen med fl iser og fastgøres i fl iseklæb.

Det anbefales, at anvende en fl eksibel fugemørtel 
over hele gulvet.  
Overdelen kan højdejusteres op til 16 mm. Ved 
hjælp af den medleverede ristekrog kan denne an-
vendes til kontrol af max. højdeindstilling for over-
delen. Skær forsigtig rundt omkring risten med en 
kniv i beskyttelsesfi lmen, og fjern risten fra overde-
len. Kontroller at beskyttelsesfi lmen stadig er in-
takt. Juster overdelen i højden til færdig gulvhøjde. 
Husk at Showerdrain skal monteres 1-2 mm under 
klinkeoverfl ade.

Ristekrogen føres ned igennem hullet ude i siden, 
således at den rører anlægsfl aden (kanten rundt 
om vandlåsen). Såfremt der er et mellemrum mel-
lem håndtag og overdel, er højdejusteringen kor-
rekt. (C)

Såfremt der ikke er mellemrum mellem overdel og 
håndtag, er der ikke tilstrækkelig tætning mellem 
overdel og afl øbsskål.(D) Derfor skal overdelen 
sænkes, eller afl øbsskålen hæves, for at opnå kor-
rekt og sikker tætning.
Ved montering langs vægbeklædning anvendes 
overdel med 3 brede fl anger.(A) 
Ved montering uden forbindelse til vægklinker an-
vendes overdel med smalle fl anger på alle sider. (B)
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Montering af ACO ShowerDrain i støbt gulvkonstruktion, 1-6
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4 – Vådrumssmørremembran udlægges over ren-
gjort og primet gulvbelægning, samt manchet.

5 – ShowerDrain overdel monteres i vater sammen 
med fl iser og fastgøres i fl iseklæb.

Det anbefales, at anvende en fl eksibel fugemørtel 
over hele gulvet.  

Overdelen kan højdejusteres op til 16 mm. Ved 
hjælp af den medleverede ristekrog kan denne an-
vendes til kontrol af max. højdeindstilling for over-
delen. Skær forsigtig rundt omkring risten med en 

kniv i beskyttelsesfi lmen, og fjern risten fra overde-
len. Kontroller at beskyttelsesfi lmen stadig er in-
takt. Juster overdelen i højden til færdig gulvhøjde. 
Husk at Showerdrain skal monteres 1-2 mm under 
klinkeoverfl ade.
Ristekrogen føres ned igennem hullet ude i siden, 
således at den rører anlægsfl aden (kanten rundt 
om vandlåsen). Såfremt der er et mellemrum mel-
lem håndtag og overdel, er højdejusteringen 
korrekt.(C)
Såfremt der ikke er mellemrum mellem overdel og 
håndtag, er der ikke tilstrækkelig tætning mellem 
overdel og afl øbsskål.(D) Derfor skal overdelen 

sænkes, eller afl øbsskålen hæves, for at opnå kor-
rekt og sikker tætning.
Ved montering langs vægbeklædning anvendes 
overdel med 3 brede fl anger.(A) 

Ved montering uden forbindelse til vægklinker an-
vendes overdel med smalle fl anger på alle sider. (B)

6 – Færdiggør gulvarbejdet, fug omkring rammen 
på overdelen med en fl eksibel fugemørtel, eller 
med en silikonebaseret elastisk fugemasse. Montér  
vandlås og rist, og fjern til sidst beskyttelsesfi lmen. 
Rengør evt. rist og ramme for eventuelle limrester. 

1 – Indbyg ShowerDrain afl øbsskål i trækonstrukti-
onen, så fl angen er i niveau med afsluttende lag på 
gulvkonstruktion.

Ved de 4 markeringer på fl angen bores 4 gennem-
gående huller. Hullerne forsænkes, og afl øbsskålen 
skrues fast med skruer med forsænket hoved.
ACO ShowerDrain overdel kan højdejusteres op til 
16 mm for at kompensere for tykkelse af fl iseklæb, 
fl ise, vådrumsmembran, samt indbygning.
Montér  ShowerDrain afl øbsskål til afl øbsrøret.
Skal produktet monteres imod væg, skal afl øbsskå-
len placeres med fl angen helt tæt op imod væg-
gen.

2A Montering fritliggende – Flangen på afl øbs-
skålen afrenses grundigt for urenheder. Den medle-
verede monteringmanchet monteres på gulv og af-
løbsskål, så det udstandsede hul i manchetten er 
centreret over afl øbsskålen. Manchetten monteres 
på hele afl øbsskålens fl ange, og føres desuden ned 
i afl øbsskålen så der sikres 40 mm vedhæftning. 
Vedhæftningen sikres ved at trykke manchetten 
fast på afl øbsskålens fl ange, samtidig med at den 
føres ned og fastgøres på den lodrette fl ade i af-
løbsskålen hele vejen rundt.

2B Montering mod væg – Flangen på afl øbsskå-
len afrenses grundigt for urenheder. Den medleve-

rede monteringsmanchet monteres på gulv, afl øbs-
skål, og væg, så det udstandsede hul i manchetten 
er centreret over afl øbsskålen, og manchetten er 
ført min. 100 mm op af væg. Manchetten monte-
res på hele afl øbsskålens fl ange, og føres desuden 
ned i afl øbsskålen så der sikres 40 mm vedhæft-
ning. Vedhæftningen sikres ved at trykke manchet-
ten fast på afl øbsskålens fl ange, samtidig med at 
den føres ned og fastgøres på den lodrette fl ade i 
afl øbsskålen hele vejen rundt.

3 – Vådrumssmørremembran udlægges over ren-
gjort og primet gulvbelægning, samt manchet.

5 – Færdiggør gulvarbejdet, fug omkring rammen 
på overdelen med en fl eksibel fugemørtel, 
eller med en silikonebaseret elastisk fugemasse. 
Montér  vandlås og rist, og fjern til sidst beskyttel-
sesfi lmen. Rengør evt. rist og ramme for eventuelle 
limrester. 
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ACO Nordic produktsortiment

Plastmo Tagrender

Lette tage

Ovenlys

GørDetSelv liniedræn

ACO Byg

Industrielle afløb

Boliggulvafløb

Rustfri rørsystemer

Fedtudskillere

ACO VVS

Linieafvanding

Brøndgods

Olieudskillere

ACO Vej og anlæg

ACO Nordic A/S

Odinsvej 911
DK4100 Ringsted
info@aconordic.dk
Tel. +45 57 666 666
Fax  +45 57 666 667

www.aco.dk, www.plastmo.dk

Safe Water Management


