
Централният площад на София концентри-
ра на едно място някои от най-важните 
административни и публични сгради, 
най-голямата метростанция на града, 
интензивен пешеходен и автомобилен тра-
фик. Реконструкцията му изисква безпро-
блемно преминаване на автомобили и 
пешеходци, както и съхраняване на архео-
логическите паметници и знаковия архи-
тектурен облик.

АСО подпомага функционалността и есте-
тичната градска среда на площада с инова-
тивни решения за повърхностно отводнява-
не. 
В зоната са инсталирани бордюри с инте-
грирано отводняване ACO KerbDrain. 
Системата е предпочетена, заради своята 
естетична визия, ниска конструктивна 
височина, която в случая е необходима 
поради подземните структури на метрос-

танция „Сердика“, както и високия хидрав-
личен капацитет. 
На местата, където е необходимо точково 
отводняване са инсталирани чугунени дъж-
доприемни решетки ACO Combipoint, които 
разпределят динамичното натоварване от 
трафика и по този начин гарантират равна 
повърхност и дълготрайна защита на 
настилката. 
В пешеходната зона отводняването е изпъл-
нено с ACO Monoblock – монолитна отвод-
нителна система, изцяло защитена от ван-
дализъм. Цветът на улеите кореспондира с 
настилката. Цялостния облик на настилката 
е запазен и с помощта на капаците за дос-
тъп до шахтите на улични осветление. 
Системата ACO Uniface covers предлага 
възможност за вграждане на настилката в 
рамката на капака, което позволява есте-
тична и дискрена визия, като едновремен-
но с това грантира оптимална функционал-
ност и комфорт при преминаване.

пл. Независимост, София

 
ACO Monoblock - линейно отводняване
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ACO Продукти:
180 m ACO KerbDrain - бордюри с 
интегрирано отводняване 
320 m ACO Monoblock PD - монолитни 
отводнителни улеи 
10 бр. ACO Combipoint - улични оттоци с 
калова яма и интегриран дефлектор
12 бр. ACO Uniface covers - капаци за 
достъп

Проект: пл. Независимост
Местоположение: София 
Възложител: Столична Община, 
Метрополитен АД 
Проектант: София Проект
Изпълнител: ГБС Инфраструктурно 
строителство АД 

Година на изпълнение: 2011

Информация за проекта

ACO KerbDrain - бордюри с интегрирано отводняване

ACO Uniface covers - капаци за достъп с вграждане на настилката ACO Combipoint - улични оттоци


