
Orașul în echilibru

SURFACE DESIGNURBAN



Ce este orașul?

ORAȘUL ÎN ECHILIBRU

Susținem construirea durabilă  
                   a spațiului urban.

Locuim aici. Ne împrietenim aici. Noi 
familii se nasc aici.  Aici ne regăsim istoria 
și ne trăim prezentul.  În era vitezei și a 
rapidelor dezvoltări tehnologice aici ne 
găsim spațiul evoluției proprii. Aici 
mergem la școală. Aici mergem la lucru. 
Aici creăm antreprize și ne punem ideile în 
practică.  Astfel, orașul devine o călătorie, 
nu o destinație.
Pentru a oferi toate acestea orașul trebuie 
să fie sustenabil, performant și estetic. 
Sustenabilitatea este abilitatea orașului de 
a ține oamenii într-o conexiune permanentă 
și armonioasă cu natura, de a nu-i așeza în 
calea ei și de a crea soluții pentru a prelua 
ritmul firesc al acesteia. Performanța 
orașului este dată de infrastructura 
acestuia. Estetica orașului îi dă unicitate 
și îi creează identitate.
Urban Surface Design este dorința ACO 
de a sprijini echilibrul între sustenabilitate, 
performanță și estetică. Aducem soluții 
concrete pentru funcțional și estetic în 
ritmul rapid al evoluției și schimbărilor 
continue de mediu și tehnologie.
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Urban surface design
Alege performanța

Grătarul slot al rigolei ACO Drain Qmax are un  
impact vizual minim după instalare, iar capacitatea 
hidraulică  a rigolei este foarte mare, făcând astfel 
față atât provocărilor estetice cât și ploilor  
puternice.

ACO Drain Qmax
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Urban surface design
Alege diversitatea

■ Urmează arhitectura: 
Orice model de grătar poate
fi imaginat și apoi creat.

■ Luminat: grătare cu spoturi LED

■ Invizibil: grătare fantă
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Urban surface design
Alege flexibilitatea

ACO City Top BItuplan

Soluția Bituplan aduce confort și siguranță în  
trafic, pentru o perioadă lungă de timp. Un capac 
telescopic, adaptabil la diferite grosimi ale  
straturilor asfaltice, instalare independentă de 
căminul de acces. ACO CityTop Bituplan este 
silențios la traversare, sigur, durabil și flexibil, cu 
garanție 10 ani la deformări și vandalism.

Rama cu grătar din fontă este special proiectată 
pentru a nu pune în pericol bicicliștii. În combinație 
cu elementele modulare din polietilenă de înaltă 
calitate, obținem un ansamblu ușor de instalat, 
reglabil pe înălțime, cu garanție 10 ani la deformări 
și vandalism.

ACO MultiTop Combipoint
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 UltraSTEEL®
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Urban surface design
Alege uniformitatea

Spațiile tehnice pot fi accesate cu ajutorul  
capacelor ACO Uniface Cover fără a întrerupe  
uniformitatea finisajului suprafeței. Design robust, 
cu clasă de sarcini pâna la C250. Pot fi produse în 
trei variante de material: aluminiu, UltraSTEEL și 
oțel inoxidabil.

ACO Uniface Cover
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ACO Urban surface design
Alege siguranța

Cea mai durabilă soluție disponibilă, varianta de 
rigolă monolitizată fără grătar detșabil este foarte 
apreciată în aplicațiile urbane datorită designului 
robust și a protecției la vandalism. Spațiile publice 
sunt astfel mai sigure, indiferent de tipul de finisaj 
ales pentru suprafețele de pe care se colectează 
apa de ploaie.

ACO Drain Monoblock
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Urban surface design
Alege excelența

ACO KerbDrain

Apa de ploaie este preluată rapid și eficient.  
Strada rămâne curată și sigură. Bordurile drenante 
KerbDrain reprezintă soluția care poate rezolva 
multiple provocări tehnice, inclusiv preluarea  
apelor de pe poduri și pasaje. Sistemul este  
complet accesorizat pentru a se adapta tuturor 
particularităților trotuarelor.



aco.com
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Drain Design

ACO service chain

Aplicația DrainDesign oferă posibilitatea 
de a se selecta diverse simulari de finisaje 
ale suprafețelor în care se pot integra 
o multitudine de modele de grătare din 
gama Drainlock pentru a beneficia de o 
previzualizare a modului în care rigola se 
integrează din punct de vedere estetic în 
suprafața proiectului.

Suntem întotdeauna pregătiți să oferim expertize de calitate urbaniștilor, arhitecților și 
inginerilor interesați de soluțiile ACO în orice fază a proiectului.  

ACO găzduiește cea mai mare galerie de artă contemporană anuală din Europa. 
Descoperiți totul despre ACO Carlshutte la nordart.de


