
Столична община

Проектът на Столична община за подмя-
на на капаците за ревизионни шахти 
стартира през 2008 година с основните 
пътни артерии и скоростни булеварди.
Иновативната система на самонивелира-
щите се капаци за ревизионни шахти 
ACO Multitop Bituplan разпределя дина-
мичното натоварване в пътното платно, 
като предотвратява пропадането на 
капака в асфалта и осигурява дълго-
трайно равна повърхност.
Разработването на системата ACO 
Multitop Bituplan в съответствие с 
действащата Европейска норма 124:2003 
за клас на натоварване гарантира здра-
вината на капаците и предотвратява тях-
ното счупване. 

Капаците АСО издържат на предизвика-
телствата на основните пътни артерии, 
запазвайки здравината и нивото си с 
асфалта, устоявайки на трафика на 
градския транспорт, включително и на 
тролейбусите, които предизвикват 
най-високо натоварване.
Предимствата на капаците, които се 
доказват и на практика, са причина за 
продължаване на проекта на общината и  
до днес, като системата ACO Multitop 
Bituplan заменя старите капаци за реви-
зионни шахти из цялата столица.
Наред със сигурност на пътя, капаците 
ACO Multitop Bituplan осигуряват и ком-
форт, благодарение на шумоизолиращи-
те уплътнения в рамката. 

Възможността за секретно болтово 
заключване, от своя страна е необходи-
мост, предотвратяваща кражбите в град-
ска среда.
Не на последно място в градската архи-
тектура е и естетиката. Възможността за 
визуализация на герб или лого върху 
капаците ACO Multitop Bituplan доприна-
ся за характера и атмосферата в града.
Всички изброени предимства на ACO 
Multitop Bituplan помагат на проекта на 
Столична община да осигури комфорт, 
сигурност и естетична атмосфера на 
своите жители.
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Възможността за визуализация на герб върху капаците ACO 

Multitop Bituplan подпомага градската идентичност.

ACO продукти:
ACO Multitop Bituplan - самонивелиращи 
се капаци за ревизионни шахти

Проект: Подмяна на капаци за 
ревизионни шахти 
Местоположение: гр. София 
Инвеститор: Столична община 

Информация за проекта

Естетичният вид на капаците ACO Multitop Bituplan, наред с другите им предимства, ги прави 

предпочитано решение, не само за основните пътни артерии, а и за всички зони на Столицата.


