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Свалете BIM модели

Покана

Като водещ производител на отводнителни системи ние сме 
щастливи да предоставяме нашите експертни познания на 
партньори и клиенти в сферите на архитектурата, планирането и 
строителството. Високото качество на обслужване на специалистите 
на ACO гарантира висока експлоатационна надеждност с висока 
прозрачност на разходите.

Модул С
360 ° ACO обслужване - защото качеството  
не свършва с продукта

За да гарантираме сигурност и устойчивост на техническите решения 
и за да улесним ежедневната Ви работа, ние подкрепяме процеса на 
проектиране с оптимални системи, отговарящи както на индивидуалните 
нужди на клиента така и на европейските норми. 

Модул А
Проектни спецификации - гаранция за добро качество

  Проектиране и оптимизация

  Калкулации

  Продуктови детайли

  Сертификати, норми и стандарти

Ние виждаме регионалните пазари през погледа на нашите клиенти и 
партньори и разпознаваме техните нужди и бъдещи предизвикателства.
В отговор на това ние непрестанно обогатяваме нашaта продуктова гама, 
даваща ни възможност за предоставяне на оптимални отводнителни 
решения.

Модул Б
Иновации и разширена продуктова програма

  ACO Stormbrixx HD-SD - инфилтрационни системи

  ACO Qmax - нови ръбове от композитен материал

  ACO Drain Sealin - семейството продължава на расте

  ACO Profiline X - нова генерация фасадно отводняване

  Подкрепа на обекта

  Сервиз, подръжка и мониторинг

  BIM - Дигитализирай строителния обект

ACO Service360°

Какво?

Защо? Заедно да открием най-доброто решение за Вашия проект

Къде? Експозиционен център „Флора“ - Бургас  

Кога? 21.03.2019

Кой?  Професионалисти в областта на строителството    
  водещи архитекти, инженери, строителни компании,
  инвеститори и представители на бизнеса, държавна   
  и общинска администрация

askACO. Together we
can handle each project

Като водещ експерт в областта на управлението и защитата на 
повърхностните води ACO е партньор на проектанти, изпълнители, 
архитекти и инженери в градска, инфраструктурна, индустриална и 
логистична област. Освен широката гама от висококачествени продукти 
и решения за отводняване, ние предлагаме разнообразни услуги по 
веригата на обслужване на ACO, която ви помага в етапа на планиране и 
инсталиране и след завършване. Нашата покана към вас: askACO. Заедно 
ще намерим правилния отговор на вашето специално предизвикателство 
за отводняване.
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Експозиционен Център „Флора“
Приморски парк 
Бургас

Mоля, потвърдете своето участие до 
15 март 2019 г. като изпратите с вашите две имена,е-
майл и телефон на academy@aco.bg

За повече информация
Стела Иванова, Координатор ACO Academy,  
t: 0885 883 989

Местата са ограничени. Потвържденията ще бъдат обработвани по 
ред на постъпване. Ще получите имейл с потвърждение на Вашата 
регистрация.
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