
Община Пловдив

Осъществяването на подмяната на капа-
ците за достъп от Община Пловдив е 
част от градоустройствения план на 
общината, съчетаващ визия, устойчи-
вост и контрол върху собствеността. 
Като европейска културна столица през 
2019 г., Пловдив продължава да зат-
върждава статута си на модерен град, 
предоставящ на своите жители естетика 
и удобство.
Капаците за достъп ACO Uniface covers 
отговарят на тези изисквания - гаранти-
рано равната повърхност и устойчивост 
на капака осигуряват сигурност и ком-
форт, като това ги прави предпочитано 
решение за всякакъв тип градски части, 

включително и велоалеи.
Структурата на системата, която позво-
лява вграждане на настилката в рамката 
на капака дава свобода за вграждането 
им в зони с различен тип настилки, без 
визуално прекъсване на повърхността.
Капаците за достъп от поцинкована сто-
мана, които са предпочетени от община-
та, са изработени от иновативния мате-
риал UltraSTEEL, който значително нама-
лява теглото им, като едновременно с 
това увеличава здравината и стабил-
ността на структурата. Това прави сис-
темата подходяща за приложение във 
всички зони, включително тези с по-ин-
тензивен трафик.

Всички изброени предимства допринасят 
за избора на ACO Uniface covers за 
подмяна на над 2 500 капаци за шахти. 
Включително и в емблематичния квар-
тал Капана - допринасяйки за запазване-
то на неговия старинен и артистичен 
облик, както и в множество други град-
ски части с различно приложение.
Проектът на Община Пловдив стартира 
през 2011 година, като облагородяване-
то на градската среда, посредством 
подмяна на капаците за достъп продъл-
жава и до днес.
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Гарантирано гладката повърхност на капаците ACO Uniface covers ги прави предпочитано решение за зони на велоалеи.

Капаците ACO Uniface covers дават свобода при проектиране на 

зони с настилки от естествен камък, паваж, асфалт или друго 

архитектурно решение.

ACO продукти:
2 500 бр. ACO Uniface covers US 
капаци за достъп  
от поцинкована стомана UltraSTEEL

Проект: Модернизиране  
 на градски части 
Местоположение: гр. Пловдив 
Инвеститор: Община Пловдив 

Информация за проекта

Възможността за вграждане на настилка в рамката на капаците ACO Uniface covers гарантира равна 

повърхност и устойчивост на капака, без визуално прекъсване на настилката.


