
При изграждането на магазинът на Lidl в с. 
Равда АСО осигурява комплексни решения 
за отводняване, инфилтрация и сепариране 
на нефтопродукти.
Инфилтрацията и съхранението на дъждов-
ни води са поверени на ACO Stormbrixx. 
Системата ACO Stormbrixx е устойчиво 
решение за приложение в индустриални и 
търгосвки обекти. Системата осигурява 
оптимална стабилност, достъп за инспек-

ция до пълния обем на съоръжението и 
висок коефициент на съхранение. Леки 
сглобяеми елементи са предпоставка за 
бърз и лесен монтаж, като по този начин се 
спестяват разходи. 
Оптималното отводняване на обекта е оси-
гурено от монолитната отводнителна систе-
ма ACO Monoblock RD.  Монолитната струк-
тура предлага стабилност, дори в екстрем-
ни условия. Системата без подвижни части 

предполага лесна инсталация, а възмож-
ността за избор между два цвята - натюр и 
антрацит отговоаря на естетическите изиск-
вания на всеки проект. В случая изборът е 
върху цвят натюр, който перфектно корес-
пондира със заобикалящата настилка.
Едно от основните предимства на полиети-
леновия сепаратор за нефтопродукти ACO 
ECO Plus е ниското тегло. В допълнение на 
това, сепараторът гарантира абсолютна 
водоплътност и гладка вътрешна повърх-
ност за по-лесно почистване. Материалът е 
устойчив на агресивни вещества.
Обектът на магазин Lidl в с. Равда е още 
един пример за комплексните решения, 
които АСО предоставя при събиране, 
отвеждане и пречистване на водата.
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ACO ECO Plus - полиетиленови сепаратори за нефтопродукти
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ACO Продукти:
ACO Monoblock RD - монолитна 
отводнителна система
ACO Stormbrixx - сустема за съхранение и 
инфилтрация на дъждовни води
ACO ECO Plus - политиленови сепаратори 
за нефтопродукти

Проект: Магазин Lidl
Местоположение: Равда
Възложител: ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД & 
КО. КД
Година на изпълнение: 2016

Информация за проекта

ACO Stormbrixx - система за съхранение и инфилтрация на дъждовни води

ACO Monoblock RD - монолитна отводнителна система ACO Monoblock - ревизионна шахта


