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Inspired by nature
ONTDEK ONZE NIEUWE AFVOERGOOT EUROLINE VORONOÏ
VOOR TUIN, TERRAS EN OPRIT



Esthetisch rooster uit gietijzer ontwikkeld in samen werking met een 

designer voor een perfecte harmonie met de buitenarchitectuur

Met voorvorming voor uitloop DN 80 en DN 100

Makkelijk te plaatsen: tand- en groefverbinding, schroefloos verankerd 

rooster

Gootelement met V-profiel uit polyesterbeton: robuust, 

ondoordringbaar, niet poreus, vorstbestendig, gladde binnenwand 

gaat vuilaanhechting tegen en sluit vochtindringing uit, 

bestand tegen chemische stoffen

Geschikt voor tuin, terras en oprit

De kracht van de natuur

Een verfrissende wandeling door het 

bos. Een hevig onweer. Een hoge berg 

met een prachtig uitzicht …  

Je hebt het vast al mogen ervaren: de 

overweldigende kracht én schoonheid 

van de natuur. Onze omgeving heeft 

zoveel te bieden dat het spijtig zou zijn 

om er niets mee te doen.  

Daarom vonden we het idee voor onze 

nieuwe voronoï-roosters in de natuur. 

Het resultaat? Een uiterst sterk rooster 

mét een prachtig design. 

Productvoordelen

Artikeloverzicht

EUROLINE 100 VORONOÏ, afvoergoot uit polyesterbeton met V-doorsnede en perfect 
vrije doorlaat dankzij het schroefloos verankerd, designrooster uit gietijzer, klasse B 125

Product Bouwbreedte
cm

Bouwhoogte
cm Art. nr.

Afvoergoot 100 cm 11,8 10,2 307048-36

Rooster 50 cm 11,8 307040



Verleidelijk Voronoï

Het design van onze nieu-

we gietijzeren roosters 

vindt zijn oorsprong in 

het voronoï-diagram. Dat 

is een meetkundige manier 

om oppervlaktes op te delen, 

waarvan de structuur ook vaak 

in de natuur voorkomt. Een mooi 

voorbeeld zijn de vlekken op de vacht 

van een giraf. Het voronoï-design heeft 

dus een erg natuurlijke en  

organische uitstraling. 

Franck Magné, designer
aan het woord

Ook in de architectuur 

en kunstwereld valt het 

voronoï-patroon erg in de 

smaak. Getuige daarvan 

zijn de talloze varianten 

op gebouwen, meubels, 

juwelen … 

Niet alleen zijn onze nieuwe Voronoï-

roosters dus stevig genoeg om 

er met de auto over te rijden, ze 

zijn ook nog eens een streling 

voor het oog. Ideaal voor de 

meerwaardezoeker!

Filosofie

“experience” creëren én  
geen voorwerp.

“Ik geloof dat een product, een ruimte 

of een dienst kan inspireren door de 

gebruikservaring die ze biedt. Ik ontwerp 

mijn projecten met oog voor hun context 

en het gebruiksscenario. Buiten de 

materie, teken ik ook een stukje van het 

leven.”

Waarom samenwerken met ACO?

“Als ontwerper was het ACO-project voor mij een 

ware uitdaging. Het was namelijk zeer interessant 

mij te verdiepen in dit alledaags object, dat alleen 

in verband werd gebracht met technische evoluties, 

maar volledig voorbijging aan het ontwerpaspect. 

Het was een project waar zowel het esthetische als 

de technische en duurzame dimensie van het werk 

aan bod kwam. 

Het kwam erop aan een architecturale identiteit, een 

maatschappelijke en ecologische link te creëren. 

Ervoor te zorgen dat dit element eindelijk respect 

kreeg. Bovendien gaf ACO mij een grote creatieve 

vrijheid om een product te ontwerpen dat origineel 

is en iets verandert.”



info@aco.be
www.acogarden.be 

ACO Passavant nv

Preenakker 8
1785 Merchtem
Tel. +32 52 38 17 70
Fax +32 52 38 17 71 01
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