
met schone voeten naar binnen!

In 2 stappen altijd 

Ga je nieuwe bestrating rondom je woning aanleggen? Dan is dat hét 
moment om te kiezen voor het 2-staps entreesysteem van ACO. 
Zorg ervoor dat je schoenen eerst schoon en daarna kurkdroog worden, 
dat is de oplossing! Buiten plaats je, geïntegreerd in de bestrating, de 
revolutionaire ingebouwde ACO schoonloper. Echt een deurmat 2.0. 
Hij neemt alle irritatie weg die een losse, doorweekte rondslingerende 
deurmat veroorzaakt! En binnen plaats je de ultieme ACO droogloper.

• Duurzaam, simpel en gegarandeerd nooit meer vieze voeten in huis! •



Het ACO entree-systeem

Stap 1 Stap 2

De vuilvangbak is beschikbaar in 3 afmetingen (60x40, 
75x50 en 100x50cm) en wordt ingebouwd in de 
bestrating. Deze bak is voorzien van een onderuitloop 
waardoor regenwater direct in de grond infiltreert. Eén 
onderhoudsbeurt per jaar is genoeg om het hele jaar 
schone voeten te hebben.

ACO’s schoonlopers zijn speciaal gemaakt voor 
een lange duurzame buitentoepassing.  
Ze zijn beschikbaar in vier prachtige uitvoeringen: 

Ivo Putman is behalve presentator van het Televisieprogramma 
“De Grote Tuinverbouwing” ambassadeur van ACO House&Garden.

De ACO droogloper (90x60cm) voor binnen is ongeëvenaard 
door de speciale holle nylon vezels. Hierdoor wordt het 
fijne vuil van de schoenzolen opgenomen en het vocht 
geabsorbeerd. Het vuil kan eenvoudig met een stofzuiger 
worden opgezogen.

Een ruime vuilvangbak met een prachtige 
schoonloper die al het vuil van je schoenen 
schraapt

De beste droogloper die het laatste vuil en 
vocht absorbeert 

 n Buitentapijt (overkapte toepassing)
 n Rubber stroken
 n Cassette-borstelmat 
 n Stalen schraaprooster (voordelig)

 n Altijd een nette uitstraling
 n Weinig onderhoud
 n Lange levensduur
 n Ruime keuzen in matten
 n Vuil en vocht verdwijnt in opvangbak
 n Voorzien van afwateringspunt

Laat je adviseren en 
kijk welke mat het 
beste bij jou past!
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