
Булeвард Витоша е емблематично място в 
Столицата - едновременно търговска зона 
и зона за отддих.
Булевардът съчетава напречен автомоби-
лен трафик и надлъжно преминаване на 
пешеходци. 
В пешеходните участъци са инсталирани 
отводнителните улеи ACO Monoblock PD. 
На първо място те кореспондират отлично 
като визия и цвят с прилежащата настил-

ка. От друга страна, системата предлага 
оптимален комфорт на преминаване на 
пешеходци. 
Инсталираната в зоната на надлъжно пре-
минаване на автомобили, система ACO 
Monoblock RD, предоставя максимална 
устойчивост и здравина.
В зоната на тротоарите и пешеходните 
участъци са инсталирани и капаци за дос-
тъп ACO Uniface covers. Възможността за 

вграждане на настилката в рамката на 
капака осигурява комфорт на преминава-
не, а едновременно с това предполага и 
естетична визия, като не нарушава фигу-
ралната подредба на паважа на булеварда. 
Ниското тегло на капаците за достъп уле-
снява инсталацията и съкращава времето 
за ремонтни дейности.
Достъпът на операторите до комуника-
ционните шахти е улеснен и едновременно 
с това защитен от неоторизирано отваряне.
Самонивелиращите се капаци за ревизион-
ни шахти ACO Multitop с логото на 
Столицата допринасят за характера и 
атмосферата на Булеварда, който освен 
притегателен център за жителите на града 
е и ключова туристическа дестинация.
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ACO Monoblock PD - монолитни отводнителни улеи
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ACO Продукти:
433 метра ACO Monoblock PD - монолитни 
отводнителни улеи
198 метра ACO Monoblock RD - монолитни 
отводнителни улеи
142 бр. ACO Uniface covers - капаци за 
достъп
7 бр. ACO Multitop - капаци за 
ревизионни шахти с вуизуализиран герб

Проект: бул. Витоша
Местоположение: София 
Възложител: Столична Община, 
Метрополитен АД 
Проектант: ОП София Проект
Изпълнител: Доуш Иншаат Ве Тиджаред 
АД Клон България

Година на изпълнение: 2017

Информация за проекта

ACO Uniface covers - капаци за достъп ACO Multitop - капаци за ревизионни шахти  
с визуализиран герб и ACO Monoblcok RD

ACO Multitop - капаци за ревизионни шахти с визуализиран герб 


