
Projeto:
Drenagem oculta em residência de São Paulo, 
SP.

Objetivo:
Escoar rapidamente a água no entorno da 
piscina e oferecer estética ao ambiente.

Requisitos:

1.Sistema discreto para agregar valor ao 
ambiente;
2.Coleta a água do entorno da piscina;
3.Garantir segurança na área molhada;
4.Ser rápido e fácil de instalar;

Solução:
ACO Self® Hexaline fabricado em 
polipropileno, com grelha oculta Brickslot, com 
acessórios; Elemento de Conexão e Tampa 
início-final.

Drenagem oculta para entorno de piscina - São Paulo, SP

Design e custo-benefício em harmonia perfeita

Drenagem Residencial
Na hora de reformar a casa, é imprescindível pensar em um pro-
jeto que beneficiará a instalação e ainda trará estética agradável 
ao local. Para entregar a obra do jeito que o cliente sonhou, a 
Lac Construções levou esses aspectos em consideração e con-
tou com a ACO no projeto de uma residência em São Paulo/SP. 

O desejo do cliente era impedir água acumulada no entorno da 
piscina, garantir a segurança (evitar acidentes com pessoas es-
corregando) e preservar a estética do local com um sistema 
de drenagem discreto. Com essas definições na mão, a ACO 
entrou em ação para indicar a melhor solução custo-benefício e 
agregar valor à construção.

A canaleta de drenagem linear ACO Self® Hexaline teve 40 me-
tros instalados no local, além dos Elementos de Conexão que 
possibilitaram a montagem em L e T. Como o cliente pediu um 
sistema discreto, foi escolhida a Grelha Oculta Brickslot para 
compor a instalação.

Essa linha de drenagem é fabricada em polipropileno de alta re-
sistência e proteção contra raios UV, permite instalação simples 
e rápida (encaixe entre os canais), tem 1 metro de comprimento 
e ainda pode ser facilmente cortada com arco de serra para 
adaptar ao tamanho desejado. Orientações de instalação estão 
impressas na parte de baixo do canal. Para mais informações, 
acesse: www.acodrenagem.com.br
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