
Площад  „Руски паметник“ е едно от знако-
вите места за столицата, както и натоваре-
но кръстовище, където се пресичат автомо-
билен, релсов, тролейбусен и пешеходен 
трафик. Реконструкцията на кръстовището 
включва както осигуряване на безпроблем-
но движение, така и облагородяване на 
прилежащите тротоари и зелени площи. За 
първи път в България е изградено и озеле-
нено трамвайно трасе като част от проекта 

за създаване на благоприятна градска 
среда.
АСО подпомага функционалността и есте-
тичната градска среда на площада с инова-
тивни решения за повърхностно отводнява-
не и капаци за шахти. 

В зоната на тротоарите и пешеходните учас-
тъци са инсталирани капаци за достъп ACO 
Uniface covers. Системата предлага въз-

можност за вграждане на настилката в 
рамката на капака, което позволява есте-
тична и дискретна визия, като едновремен-
но с това гарантира оптимална функцио-
налност и комфорт при преминаване. По 
този начин достъпът до шахтите за уличното 
осветление и комуналните дружества е оси-
гурен, без това да прекъсва линията на 
настилката. 
 
В уличното платно са инсталирани самони-
велиращи се капаци за ревизионни шахти 
ACO Multitop, които осигуряват равна 
повърхност, дълготрайност, максимален 
комфорт и сигурност при преминаване.

По външния диаметър на кръговото кръс-
товище, където е необходимо точково отво-
дняване, са инсталирани чугунени дъждо-
приемни решетки ACO Multitop със секрет-
но заключване.
 

пл. Руски паметник, София

 
ACO Uniface covers - капаци за достъп
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ACO Продукти:
130 бр. ACO Uniface covers - капаци за 
достъп
40 бр.ACO Multitop - решетки за улични 
оттоци 
12 бр. ACO Multitop - капаци за 
ревизионни шахти

Проект: пл. Руски паметник
Местоположение: София 
Възложител: Столична Община 
Проектант: ОП София Проект
Изпълнител: ПСТ Груп ЕАД

Година на изпълнение: 2015

Информация за проекта

ACO Uniface covers - капаци за достъп с вграждане на настилката ACO Multitop - капаци за ревизионни шахти

ACO Multitop - решетки за учични оттоци


