
Подпомагаме създаването на сигурни и устойчиви жилищни комплекси

Residential Buildings

ACO Solutions for



ACO. creating

the future of drainage

• 5.400 Служители в повече от 

40 държави по света (Европа, 

Северна и Южна Америка, 

Азия,Австралия, Африка)

• 35 Производствени бази в 18

страни









1
Покрив, тераси и фасада



Решения от АСО за покрив, тераси и фасада

ACO Spin – гравитационни 
водоприемници

ACO Terrace gully – точкови 
отводнители

ACO Profiline X – композитен 
отводнителен улей за фасади

ACO Profiline X – отводнителен улей 
за фасади от неръждаема или 
поцинкована стомана

ACO Roofbloxx – инфилтрационна
система за син / зелен покрив

ACO Pipe – водосточни тръби от 
поцинкована или неръждаема 
стомана



Покрив, тераси и фасада

ACO Profiline

Улей от неръждаема 

или поцинкова стомана



челна плоча разклонение

надстройка

кутия за 
точков отток

централен 
компенсаторен елемент

1 m елемент регулируем 
ъглов елемент 

регулируем 
ъглов елемент 

рамка на улея

фиксиране на стените

клик система

интегрирана релса за 
чакъл



Схема на отводнителна система пред
врата на тераса

1 | отводнителен улей
2 | разклонение към точката на заустване
3 | кутия за покривна воронка
4 | покривна воронка



Покрив, тераси и фасада

ACO Profiline X

Улеи от PP-GF



ACO Profiline X
с височина 5 cm
и надлъжна стълбовидна решетка

ACO Profiline X
Н = 5.0 cm

ACO Profiline X
Н = 7.5 cm



Покрив, тераси и фасада

ACO Spin

Гравитационно покривно отводняване 



Отводнителни водоприемници 
от чугун

Отводнителни водоприемници 
от неръждаема стомана



1

2

3

4

Решетка с рамка от чугун

Междинен елемент

Покривен водоприемник от чугун

Топлоизолационно тяло

a. почва
b. геотекстилен филтър
c. дренажен слой
d. хидроизолация
e. топлоизолация
f. пароизолация
g. бетонова плоча



2
Инфраструктура



Решения от АСО за жилищна инфраструктура

ACO Drain® Multiline Seal In –
водоплътен отводнителен улей

ACO Multitop – самонивелиращи 
капаци за ревизионни шахти

ACO KerbDrain – бордюри с 
интегрирано отводняване

ACO Combipoint – улични оттоци ACO Stormbrixx – инфилтрационна
система

ACO Monoblock – монолитни 
отводнителни улеи



Инфраструктура

ACO  KerbDrain

Бордюри с интегрирано отводняване



ACO KerbDrain

Улей за водоплътно свързване

Отвор за временно отводняване

Термо и химически 
устойчив рециклиран 
материал

Избор на дълбочини
255 / 280 / 305
380 / 405 / 480 mm

Дизайн на 
отворите 
против 
задържане на 
отпадъци

50% по-висока 
устойчивост от 
конвенционалните 
бордюри

Клас на 
натоварване D400, 
съгласно БДС EN 
1433

Стандартна дължина на 
елементите 1000 и 500 mm

Странично оребряване за 
оптимално фиксиране на 
елементите

Опции от елементи за кръгово 
движение, автобусни спирки и 
подходи



ACO KerbDrain

Водосъбирателна шахта

Ревизионен елемент



Система за инфилтрация на дъждовни води

Инфраструктура

ACO Stormbrixx SD



ACO Stormbrixx

Оптимален 
капаците за 
съхранение до 
97%

Отворената 
структура 
позволява достъп 
за инспекция и 
почистване

Основен 
елемент Опция за ½ 

слой Горен капак
Страничен 
панел



Капак за шахта

Надстройка за шахта

Плоча за достъп

Съединителни елементи







3
Сутерен



Решения от АСО за сутеренни помещения

ACO Therm Lightshaft –
светлинни шахти

ACO Quatrix – възвратни клапи

ACO Therm Cellar window –
прозорци за сутеренни помещения

ACO MuliMax F – помпени станции

ACO Therm Block – изолационен 
панел



Сутерен

ACO Therm Lightshaft system

Светлинни шахти тип английски двор



ACO Lightshafts

Достъп на 
въздух и 
светлина

Възможност за 
преминаване 
върху решетката

Лесно 
почистване

Кристално бяло 
за оптимално 
отражение на 
светлината

Възвратна клапа 
с воден затвор

Гарантирана 
водоплътност

Стабилна 
конструкция

Лесен монтаж

Регулируема 
височина



4
Подземен паркинг



Решения от АСО за паркинги

ACO Deckline P – отводнителен 
улей за етажни паркинги

ACO Parkdeck gully - точково 
отводняване за етажни паркинги

ACO XtraDrain – отводнителен
улей за открити паркинги

ACO Oleolift P - Сепаратори за 
нефтопродукти с помпа

ACO Coalisator – компактни
сепаратори за нефтопродукти

ACO Board – настилка за озеленен 
паркинг



Линейно отводняване за паркинги

Подземен паркинг

ACO Drain® Deckline P



ACO Deckline P

Фланец от неръждаема стомана 
за връзка с хидроизолация

Улей с вертикално заустване 
DN100

Улей 1.0 m

Челна плоча за начало 
и край на улея

Безболтово 
заключване

Ниска строителна 
височина

Избор на цвят

Избор на решетки



ACO Deckline P

Подово покритие от бетон

Подово покритие от асфалт



Подземен паркинг

ACO Oleolift P

Свободностоящ сепаратор за нефтопродукти



ACO Oleolift P

Вход

Утаечен резервоар

Коалесцентен 
филтър

Двойна помпа Панел за 
управление



Устройство за монторинг
и сигнализация

Устройство за вземане на 
проби

Комплект за заустване

Клапа

Ревизионен прозорец



5
Баня и спа зона



Решения от АСО за бани и санитарни помещения

ACO ShowerDrain E+ -
дизайнерски душ-канали

ACO Showerpoint – подови 
сифони

ACO ShowerDrain S+ - модулни 
душ-канали

ACO Showerstep – дизайнерски 
преход за наклон

ACO MG gullies – подови сифони с 
ниска инсталационна височина

ACO ShowerDrain C – душ-канали с 
функционален дизайн













Баня и спа зона

ACO Slot 8

Слотово отводняване от неръждаема стомана



ACO Slot 8



ACO Slot 8

Подходящо решение за външно и вътрешно приложение



6
Открити площи 



Решения от АСО за открити площи

ACO Board – настилка за 
озеленен паркинг

ACO Self – разнообразие от 
отводнителни улеи 

ACO Gravel  - стабилизираща 
настилка за чакъл

ACO Uniface covers – капаци за 
достъп с вграждане на настилка

ACO Vario – вътрешни и външни 
входни изтривалки



Озеленяване

ACO Self® Euroline

Отводнителни улеи от полимербетон



ACO Self ® Euroline

Дискретна слотова надстройка

Вдъхновена от красотата на природата

Дизайнерска решетка ACO Voronoi

Челна плоча за 
начало и край на 
улея

Водосъбирателна 
шахта

Кошница за едри 
отпадъци

V-образно сечение 
на улея

Опция за воден 
затвор на шахтата



Дърво

Камък

Плоча

Чугун



Капаци за достъп с вграждане на настилка

Открити площи

ACO Uniface Covers



ACO Uniface

Решения за 
вътрешно и външно 
приложение.
Клас на натоварване 
C250

Устойчива рамка на 
капака и монтажни 
елементи

Без необходимост от 
бетон или друг 
структурен пълнител

Обем за запълване с 
различни видове 
настилка



Опция за асистирано отваряне



Имате въпроси?



www.aco.bg/contacts



Не се колебайте да се свържете с нас!

Десислава Янакиева
yanakieva@aco.bg
0886 601 417

Васил Танев
tanev@aco.bg
0885 115858
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