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Хотел Holiday Inn e разположен стратегиче-
ски на една от главните пътни артерии в 
Пловдив - ул. „Васил Левски“ и в близост 
до изложбените площи на Пловдивския 
панаир. Ключовата локация и индивидуал-
ната му визия, съчетани с функционалност 
и модерен дизайн, дават заявка да се 
превърне в една от емблематичните модер-
ни сгради в Пловдив. Сред изискванията 

за интериора на баните на конкретния 
проект са постигането на изчистена, но 
същевременно модерна и елегантна визия. 
Тази визия е постигната чрез душ канали 
от серия ACO ShowerDrain C с хоризонтал-
ни фланци за оптимална връзка с хидроиз-
олацията и решетка от неръждаема стома-
на за вграждане на настилка Tile. При този 
проект е преустроена съществуваща сгра-

да с офисни функции в хотел. Основното 
предизвикателство в баните беше същест-
вуващата канализация, която налагаше 
монтирането на душ канали с вертикално 
оттичане. Функционалността на серия АCO 
ShowerDrain C позволява изработването на 
душ канали с хоризонтално или вертикал-
но оттичане, както и индивидуални разме-
ри, съобразени със спецификите на кон-
кретния проект. 

Holiday Inn, Plovdiv
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ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решетка Tile за вграждане на настилка.



Откритият през 2013 година 5-звезден 
хотел Sense Design Hotel е член на 
Асоциацията на дизайнерските хотели и e 
разположен в идеалния център на града, 
на булевард Цар Освободител, само на 
няколко крачки от сградата на Парламента. 
Вече построена сграда с жилищни функ-
ции е преустроена в хотел. През 2014 
година АCO подпомага с техническа екс-

пертиза и качествено отводняване пълна-
та реконструкция на баните в хотела. 
Съществуващата канализация налага мон-
тирането на душ канали с хоризонтално 
оттичане, а различното разположение и 
размер на баните изисква изработването 
на душ канали по индивидуални размери. 
Функционалното решение на ACO за обо-
рудване на големи проекти е серия ACO 

ShowerDrain C. Инвеститорът избра душ 
канали с хоризонтален фланец за монтаж 
до стена и оптимална връзка с хидроизо-
лацията в баните и дизайнерска решетка 
Tile, в която беше вграден гранит. 
Постигнатият резултат е съчетание на 
атрактивна и елегантна визия с оптимален 
дебит на оттичане.

Sense Design Hotel, Sofia

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтален фланец и 
решетка Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Imperial Plovdiv Hotel & Spa e разположен 
в централната част на град Пловдив, в 
близост до главната търговска улица и 
Международния панаир. През 2015 годи-
на е направена реконструкция на баните 
в хотела. Желанието на инвеститора е да 
намери функционално и икономично 
решение за отводняване. Предложението 
на ACO e серия душ канали ACO 

ShowerDrain C без фланци с дизайнерска 
решетка от неръждаема стомана Wave. 

Imperial Plovdiv Hotel & Spa

ACO ShowerDrain C душ канал без фланци и решетка Wave.
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Hotel Laguna Park се намира в централна-
та част на курортен комплекс Слънчев 
бряг, непосредствено до плажа. През 
2016 г. е извършена реконструкция и 
модернизация на баните на хотела. 
Основното изискване на инвеститора е 
намирането на функционално решение, 
което да осигури качествено и надеждно 
отводняване. Сред изискванията на кон-

кретния проект е решението да е изцяло 
от неръждаема стомана и с хоризонтални 
фланци за връзка с мазана хидроизола-
ция. ACO предлага серия ACO ShowerDrain 
C с дизайнерска решетка от неръждаема 
стомана Wave, която напълно удовлетво-
рява изискванията на инвеститора.

Hotel Laguna Park, Sunny Beach

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решетка Wave. ACO References Hotels



Хотелски комплекс Hot Springs Medical & 
Spa е 4-звезден балнеохотел и отваря 
врати през април 2017 г. Разположен в 
живописната местност Камено, с. Баня, 
само на 5 км от туристическия център 
Банско. Спецификата на проекта се обос-
новава от микроклиматa и минералната 
вода, която се използва както за мине-
ралните басейни, така и за различните 

видове терапии в СПА и уелнес зоната. 
ACO се заема със задачата да предложи 
висококачествено решение за отводнява-
не на СПА центъра от неръждаема стома-
на, коeто да е устойчивo на постоянното 
въздействие на минералната вода. 
Изработени са поръчкови душ канали, 
съобразени с размерите на различните 
зони в СПА и уелнес центъра, някои от 

които са с хоризонтални фланци, а други с 
вертикален фланец за монтаж до стена. 
Инвеститорът се спира на две дизайнер-
ски решетки, Tile за вграждане на настил-
ка и решетка Wave. Постигната е елегант-
на и естетична визия, предразполагаща за 
отдих и релакс.

Hot Springs Medical & Spa, Banya

Custom made ACO ShowerDrain C душ канал с вертикален 
фланец и решетки Wave и Tile. ACO References Hotels



Aquahouse Thermal & Beach в курорта "Св. 
Св. Константин и Елена" e модерно водно 
съоръжение представляващо термален, 
плажен, спортен и SPA комплекс за целого-
дишно ползване.
Архитектурната концепция на Аquahouse е 
съобразена с цялостната визия за разви-
тието на "Св. Св. Константин и Елена", която 
предвижда средиземноморска архитектура 

с характерната й атмосфера. В комплекса 
са реализирани 14 басейна и водни съоръ-
жения, разделени условно на няколко зони. 
Предложението на ACO за СПА зоните на 
конкретния проект е серия ACO ShowerDrain 
C с хоризонтални фланци и решетка Tile за 
вграждане на настилка. Душ каналите са 
изработени по индивудални размери за 
конкретните душ и релакс зони.

Aquahouse Thermal & Beach,
St. St. Konstantin & Elena

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решетка Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Балнеохотел Therma Palace се намира в 
непосредствена близост до плажа в 
Кранево. Отводняването в СПА центъра 
на хотела е решено чрез функционалното 
решение на ACO – серия душ канали ACO 
ShowerDrain C. Изискванията на инвести-
тора са за качествено отводняване и водо-
плътност, както и  постигането на атмос-
фера, която да откъсва гостите от стреса в 

ежедневието. Възможността за вграждане 
на настилка в решетка Tilе, позволява 
постигането на хармонична визия в 
цялостния интериор на мократа и сухата 
термални зони, а хоризонталните фланци 
гарантират оптимална връзка с хидроизо-
лацията и 100 % водоплътност на помеще-
нията.

Therma Palace Balneohotel, Kranevo

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решетка Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Radisson Blue Grand Hotel  се намира в 
идеалния център на София, в непосред-
ствена близост до емблематичната за 
града катедрала Свети Александър 
Невски. През 2016 година бе започната 
основна реконструкция на хотела с дос-
трояване на допълнително крило с още 
120 стаи. В началото на 2018 г. се очаква 
хотелът да бъде ребрандиран и в България 

да отвори врати първият InterContinental. 
Реконструкцията на съществуващата 
хотелска част има за цел създаването на 
модерна и още по-луксозна и изискана 
градска визия. Относно интериора на 
баните сред изискванията на проекта са 
елегантна и естетична визия, съчетана с 
качествено отводняване. ACO предлага 
серия ACO ShowerDrain C във вариант с 

хоризонтални фланци или вертикален 
фланец в зависимост от местоположение-
то на монтиране на душ канала. 
Инвеститорът избира решетка Tile за 
вграждане на мрамор, с която се постига 
хармонична и елегантна визия, кореспон-
дираща с цялостния интериор на банята.

Radisson Blu Grand Hotel, Sofia

ACO ShowerDrain C душ канал с вертикален фланец и 
решетка Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Sofia Hotel Balkan е част от Луксозната 
хотелска колекция и е разположен в сър-
цето на София, непосредствено до 
Президенството и бул. Витоша. В началото 
на 2017 г. започва реконструкция на 
основната част от стаите на хотела. Сред 
изискванията за интериора на баните са 
качествено и надеждно отводняване и 
елегантна и дискретна визия на отводни-

телните улеи, която да кореспондира с 
по-задължаващия мраморен финиш. С 
дискретния  си дизайн ACO ShowerDrain S 
е перфектното решение. Решетката е 
широка само 2 cм и може да остане неза-
бележима или да се превърне в индивиду-
ален акцент в дизайна на банята. ACO 
ShowerDrain S се предлага в три различни 
височини - 55, 64 и 80 mm, което го 

прави идеален за монтаж, както при изця-
ло нови проекти, така и при реконструк-
ции на съществуващи такива.
Резултатът е елегантен дизайн и функцио-
налност в едно решение.

Sofia Hotel Balkan

ACO ShowerDrain S душ канал с хоризонтални фланци и 
решетка Plate. ACO References Hotels



Marriott Hotel се намира в самия център 
на Скопие, на 200 метра от Каменния 
мост. Хотелът разполага със СПА и уелнес 
зона.
Баните на хотела са нерезделна част от 
луксозната му визия. АСО предлага серия 
душ-канали ACO ShowerDrain C, която 
отговаря на искванията на инвеститора за 
оптимално отводняване и изискан дизайн. 

Използвани са душ канали с хоризон-
тални фланци и решетка от неръждаема 
стомана Square за баните на хотела.
За СПА центъра инвеститорът се спира 
на решетка за вграждане на настилка 
Tile, която кореспондира с цялостната 
визия за елегантност и дискретност.

Marriott Hotel, Skopje

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решетки Square и Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Park Hotel & Spa е на 1 километър от цен-
търа на град Скопие и е заобиколен от 
зеленината на градския парк. Предлага 
изглед край река Вардар, както и СПА 
център.
Хотелът притежава модернистична и 
дизайнерска визия. Баните са решени в 
ярки цветове и камък. Инвеститорът се 
спир на серия ACO ShowerDrain C с хори-

зонтални фланци, която гарантира 100% 
водоплътност в помещенията. От своя стра-
на решетка Square кореспондира с цялост-
ната визия на хотела, като допълва дизай-
нерските решения, заложени в цялостния 
интериор на баните.
За СПА центъра инвеститорът избира решет-
ка Tile. 
Слотовите улеи са ключов компонент за сво-

боден достъп и движение в СПА зоните, като 
предлагат дискретно естетическо решение.

Park Hotel & Spa, Skopje

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решетки Square и Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Aleksandar Square Boutique Hotel  се нами-
ра в центъра на Скопие.  Както говори и 
самото име на хотела, фокусът е върху 
бутикови стаи с индивидуално обзавежда-
не и уютна обстановка.
Интериорът на баните е изцяло от мрамор, 
като неговата линия остава непрекъсната, 
благодарение на решетките Tile за 
вграждане на настилка.

Инвеститорът търси дизайнерско решение 
за отводняване, което гарантира водоплът-
ност на помещенията. Изборът се спира на 
душ канали с хоризонтални фланци от 
серия ACO ShowerDrain C.
Резултатът е отлична комбинация между 
визия и функционалност, без оптични пре-
гради в помещението.

Alexander Square Boutique Hotel, Skopje

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решеткa Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels



Екологичният Solun Hotel & SPA е с цен-
трално местоположение и предлага модер-
ни помещения за настаняване, както и  
СПА и уелнес център със сауна, парна 
баня, стая с хималайска сол, душове тип 
тропически дъжд и отопляем закрит 
басейн с водопад и аквариум.
Предложението на ACO за оборудване на 
проекта се нарича ShowerDrain C. Този 

стандартизиран продукт е функционално и 
икономично решение за инвестиционни 
проекти. 
Относно дизайна на решетката, 
инвеститорът се спира на решетка Tile, в 
която са вградени различни видове 
настилки като гранитогрес и мрамор, в 
зависимост от интериора на баните.
Постигната е изчистена и елегантна визия, 

кореспондираща с модерния градски стил 
на хотела.

Solun Hotel & Spa, Skopje

ACO ShowerDrain C душ канал с хоризонтални фланци и 
решеткa Tile за вграждане на настилка. ACO References Hotels


