
Обектът за реконструкция на Приморски 
парк в Морската градина в Бургас е зна-
чим от една страна със своя голям мащаб, 
и от друга - с изискването за съчетание на 
максимална функционалност и естетична 
визия.
Иновативната отводнителна система АOO 
КerbDrain, съчетаваща бордюр и отводни-
телен улей позволява оптимално отводня-
ване, без да нарушава повърхността на 

настилката. В конкретния проект ясно личи 
свободата при проектиране, която позволя-
ва системата, благодарение на специални-
те си елементи за вътрешен и външен 
радиус.
Дискретност и непрекъсване на линията на 
настилката предоставя и слотовото отво-
дняване ACO SlotDrain. Системата е идеал-
на за преходи между различни настилки, 
каквото е и избраното й приложение в 

конкретния обект.
Оптималното отводняване на обекта е оси-
гурено и от монолитната отводнителна сис-
тема ACO Monoblock, гарантираща ком-
форт на преминаващите пешеходци. 
Възможностите за два цвята натюр и 
антрацит, от своя стра, допринасят за 
визията.
Капаците за достъп ACO Uniface covers 
гарантират равна повърхност, без прекъс-
ване на настилката, като всички системи и 
инсталации остават скрити.
Защитните решетки за дървета ACO Tree 
Grills съчетават няколко функции. От една 
страна, те защитават растенията, като едно-
временно с това предоставят естетична 
визия с голямо разнообразие от форми и 
рамери. Важен момент е дълготрайността 
на конструкцията, която не се нуждае от 
допълнителна поддръжка в периода на екс-
плоатация, като едновременно с това е 
подсигурена срещу вандализъм със спе-
циален заключващ механизъм.
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ACO Продукти:
ACO KerbDrain - бордюри с интегрирани 
отводнителни улеи
ACO MultiDrain - универсална 
отводнителна система
ACO решетка от неръждаема стомана
с надлъжни отвори
ACO SlotDrain - слотово отводняване
ACO Tree Grills - решетки за дървета
ACO Combipoint - точкови оттоци
ACO Monoblock - монолитни отводнителни 
улеи
ACO Uniface covers - капаци за достъп
ACO Aplex - уплътнения за преминаване 
на тръби

Проект: Приморски парк
Местоположение: Бургас
Изпълнител: Даскон ООД 
Проектант: ИНЖ Проект

Година на изпълнение: 2017

Информация за проекта

ACO Tree grills - решетки за дървета

ACO SlotDrain - слотово отводняване ACO Combipoint - точкови оттоци


