
ACO  Startline odvodňovací 

žlaby s plastovým roštem

Popis
Obj. č.: 319503
Materiál:  Polypropylen (PP)
Šířka:  129 mm
Výška:  80 mm
Délka:  1000 mm
Rošt:   Můstkový rošt plastový

Příslušenství:  319287 ... Set čelních stěn 
a odtokové přípojky DN110 
19280 ... Rohový díl

  dle ČSN EN1433
 snadná pokládka svépomocí

Startline žlab s plastovým 
můstkovým roštem

Ekonomická řada plastových odvodňova-
cích žlabů z polypropylenu ACO Startline je 
rozumnou volbou, pokud hledáte jedno-
duché a přitom esteticky hodnotné řešení 
odvodnění v okolí  Vašeho domu. Žlabové 
těleso osazené plastovým roštem je možné 
osadit i v místech, kde bude občasný po-
hyb osobního auta.
Jednoduché spojování žlabů systémem 
push-down (shora dolů) a tím jejich zafixo-
vání zaručí rychlou pokládku i při instalaci 
svépomocí.
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Sada příslušenství 
(2 čelní stěny, 1 odtoková 
přípojka a sítko)

Rohový díl 
s plastovým roštem
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Instalační doporučení ACO SELF® Startline

1.    Připravte si výkop pro betonáž základu 

žlabu. Betonový základ má mít minimál-

ní šířku 20 cm a výšku 5 cm. Doporuču-

jeme do betonového lože také uložit 1. 

řadu dlažby běžící podél žlabu.

5.    Pro optimální uchycení seřízněte čelní 

stěnu dle označení. Oblast je označena 

písmenem «Y». Následně odstraňte 2 

klipsy označené písmenem «A».

8.   Kompletní žlabovou linii umístěte na be-

tonový základ.

9.  Pro linie delší než 5 m pokládejte menší 

celky žlabové linie postupně. Začínejte 

vždy od odtokového místa.

2.    Do připraveného výkopu nasypte za-

vlhlou betonovou směs (C 12/15).

6.  Osaďte odtokovou přípojku na dno žlabu 

v místě připraveného otvoru. Ze shora 

nasaďte do odtokového bodu sítko na 

listí a hrubé nečistoty.

10.  Žlaby s roštem je možné zkrátit v kte-

rémkoli místě pomocí pilky.

4.    V požadovaném místě vyražte ve dně 

žlabu odtok pro napojení odtokové pří-

pojky (možnost volby z 8 pozic).

7.   Pospojujte žlabová tělesa k sobě za po-

mocí pera a drážky na žlabech.

11.  Položte dlažbu (či jiný finální kryt) až 

k tělesu žlabu. Dbejte na to, aby horní 

hrana žlabu ležela asi 3-5 mm pod úrov-

ní finální úrovní zpevněné plochy.

3.  Vyrovnejte betonový základ do poža-

dované úrovně (80-83 mm pod hranu 

budoucího povrchu).

     –  Pokud budujete zcela novou plochu, 

pomocí provázku si určete finální výšku 

zpevněné plochy.

     –  Pokud instalujete žlab do stávající plo-

chy, vytvořte si bednění s požadovanou 

výškou (např. ze dřevěných prken).

Instalační video 

ACO Self® Hexaline/Startline

tvar pro Startline

12.  Finální výsledek


