ACO d.o.o. v praksi
AvtoTransporti Kastelec

Prodajno servisni center Stara Pošta

Začetki podjetja Avtotransporti Kastelec
segajo v leto 1979, ko je lastnik g. Lado
Kastelec nabavil svoj prvi kamion. V
začetku devetdesetih let se mu je ponudila
odlična priložnost za prevoz avtomobilov.
S trudom in trdim delom so prvemu
tovornjaku kmalu sledili novi, odpirala so se
nova delovna mesta, tako da ima podjetje
danes več kot sto zaposlenih.

ACO Monoblock je idealna rešitev za odvodnjavanje večjih in bolj obremenjenih površin

Glavna dejavnost podjetja so prevozi
avtomobilov, zato je leta 1994 dobilo naziv
"AvtoTransporti Kastelec, Kastelec Lado
s.p." Sedež podjetja je v Grosupljem na
Adamičevi 57. Zaradi vse večjih potreb
po dobri organizaciji in vse bolj raznolikih
želja naših strank se je dejavnost podjetja v
zadnjih letih razširila na druga področja, kot
so : carinsko skladišče, parkirno servisni
center za pripravo vozil pred prodajo in
razgradnja izrabljenih motornih vozil.

»Stranke so mi vedno zaupale, ker pri delu
spoštujem načelo strokovnosti in kakovosti," pravi Lado Kastelec »in ravno zato
tudi sam zaupam kvalitetnim proizvodom
kot je ACO Monoblock za odvodnjavanje
meteornih vod.«
ACO Monoblock je enostaven za vgradnjo,
robusten in trajen enodelni sistem integriranih kanalet in rešetk za odvodnjavanje.
Ker je pokrivna rešetka sestavni del
sistema, ni občutljiva na poškodbe, izgubo
ali kraje. Monoliten sistem jamči za trdnost
izdelka in zanesljivost v njegovi celotni
življenjski dobi ter dopušča celo delno
površno vgradnjo.
Sistem je izdelan iz polimernega betona, ki
ga sestavljajo bazalt, granit in kremenčevi
pesek, za vezivo pa se uporabljajo umetne

smole. Polimerni beton ne vpija vode, zaradi
česar je odporen proti zmrzali, koroziji,
ali rji in ohranjanja estetiko končanega
projekta. Površina je gladka zato voda
hitreje odteka. Polimerni beton ima
tudi podobno obrabo kot asfalt, zato
pnevmatike pri zaviranju čez kanaleto tudi
ob dežju ne zdrsijo.
Te značilnosti ga delajo kot idealno
izbiro za območja parkirnih prostorov in
manipulacijskih površin, kjer se pogosto
vrši prevoz z težkimi tovornimi vozili.
Velik vtočni presek pokrivnih rešetk
zagotavlja maksimalno hidravlično
zmogljivost. Gladka notranja površina in
hidravlični presek kanale v obliki črke V
zagotavljata visoko stopnjo samočiščenja
tudi ob manjših pretokih.

Revizijski element omogoča dostop do iztočne cevi in v notranjost kanalete
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