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FunderMax е световен лидер в производството на
HPL компакт ламинат.

Продуктите на FunderMax вдъхновяват архитекти и проектанти и
предоставят пълна свобода на техните фантазии. Сред всички над
150 декора, дървесните декори са тези, които правят продуктите на
FunderMax незаменими.

За хората, които създават!

Воден от тази идеология, екипът на FunderMax влага ангажираност
и страст в производството на своите продукти. Всички продукти
притежават CE маркировка, която доказва, че продуктът е бил
подложен на оценка и отговаря на всички изисквания на ЕС за
безопасност, здраве и опазване на околната среда. HPL компакт
ламинат се произвежда чрез пресоване под високо налягане на
предварително обработени със смоли листове хартия. Декорът е
завършващият слой, който е еднакъв и от двете страни. Според
техническите характеристики и приложения се разделят на Exterior и Interior.

FunderMax
HPL компакт
ламинатни плоскости
Австрия
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Exterior

Interior

Когато изискванията станат по-високи, само най-добрите могат
да се справят!

HPL Max Compact Interior плоскостите са висококачествен
строителен продукт, изключително подходящ за изработка на
мебели и пейки и за монтиране като преграда в санитарни
помещения. Благодарение на специалните повърхности могат
да се постигнат множество качествени решения. Предлаганите
размери са 2140 х 1060 мм, 2800 х 1300 мм, 2800 х 1854 мм, 4100 х
1300 м, 4100 х 1854 мм, 3660 х 1630 мм. Дебелини: 0.8–20 мм.

HPL Max Compact Exterior е изключително подходящ за инсталиране
като дълготрайна облицовка на фасади и за вграждане в парапети.
Защитен е с UV покритие, което го прави устойчив на атмосферни
влияния, без да променя своите характеристики и цветове.
Стандартните екстериорни плоскости притежават клас на горимост
EUROCLASS B–s2, d0 в съответствие с EN 13501–1. Достъпни са в
широка гама цветове, декори и размери. Освен тях с FunderMax
Individualdecor може да се отпечата наистина уникален дизайн
върху фасадата. Предлага се в следните размери: 2800 х 1300 мм,
2800 х 1854 мм, 4100 х 1300 м, 4100 х 1854 мм. Дебелини: 4–13 мм.

Повърхността Aptico е специално разработена да не задържа
следи от пръстови отпечатъци. Подходяща е за врати. Дебелини:
1 мм.
За хармонични интериорни решения има възможност за бяла
сърцевина, с която продуктът запазва своите характеристики, но
визията му е подобрена.

Funder Max Podio е продукт за външна употреба и благодарение
на специфичната си повърхност Hexa е изключително подходящ
за полагане като повдигнат под за балкони и около басейни.
Хексагонните форми по повърхността спомагат за лесното
почистване и предоставят здравина, ненадмината издръжливост
срещу ерозия и обезцветяване и повърхност, която не позволява
плъзгане. Предлагат се в размер 3660 х 1630 мм. Дебелини: 6–20
мм.

Освен множеството стандартни цветове и декори, с FunderMax
Individualdecor може да се отпечата индивидуален дизайн за
креативни проекти. Дебелини: 2–20 мм.
Max resistance2 е продукт за вътрешна употреба, който е устойчив на
киселини, основи и соли. Изключително подходящ за лаборатории,
болници и други помещения, където чистотата и устойчивостта на
повърхността са от първостепенна значимост. Предлага се в 12
цвята с размер 3660 х 1630 мм. Дебелини: 4–25 мм.

Основни
размери:

Основни
размери:
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FunderMax е единственият производител на HPL плоскости с клас
на горимост А2!
FunderMax е единственият производител на HPL плоскости с клас
на горимост А2!
m.look намира приложение там, където се изисква клас на
негоримост A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1, съчетавайки желаната
сигурност и неповторими декори при сгради с височина над 30
метра.
m.look се предлага в богата гама от цветове и декори за създаване
на индивидуални архитектурни решения!
m.look e фасаден панел от минерални влакна образуващи
негоримото му ядро и декоративна повърхност, която е
изключително устойчива на атмосферни условия. Повърхността
на фасадния панел е заимствана от HPL плоскостите, които са
тествани във времето. Размера на плоскостите е 3660 х 1630 мм.
m.look Exterior е с дебелини: 7 мм и 9 мм.
m.look Interior е с дебелина: 8 мм. При запитване са възможни
следните дебелини: 7 мм, 9 мм, 10 мм и 12 мм.
Основни
размери:
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Технологичен иноватор и световен лидер при
производството на композитни панели

Марката Alpolic е създадена от японския химичен гигант Mitsubishi Chemical Corporation през 1971. Днес Alpolic разполага с
три производствени бази – в Япония, в Германия и в САЩ, което
спомага компанията да се наложи като технологичен иноватор и
световен лидер при производството на композитните панели.
Продуктите на гиганта се произвеждат при най-прецизни и
строги условия и преминават през различни тестове за качество
и издръжливост. Компанията е специализирала своята дейност в
производството на композитни панели, които отговарят на найстрогите противопожарни изисквания - клас на горимост А2
негорим и В1 трудногорим.

Alpolic
Композитни панели
Япония
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Alpolic е многослоен композитен панел, превърнал
се в синоним на качество и дълготрайност.

Alpolic е многослоен композитен панел, превърнал се в синоним
на качество и дълготрайност. Уникално за Alpolic е специално
разработеното от японската Asahi Glass Company покритие Lumiflon, базирано на флуоро-полимерно покритие (FEVE), което
осигурява най-високо ниво на устойчивост на UV лъчи, в сравнение
с всички други познати технологии. Ето защо, Alpolic може да
предложи гаранция на покритието до 20 години! Точно тази
запазена технология дава възможност и за избор на блясъка на
покритието от 15% до 80% и превръща Alpolic в уникален материал
с характерна визия и блясък. Lumiflon се нанася по специална
технология, гарантираща перфектна цветова еднородност!

Продуктова гама на Alpolic

ALPOLIC® A2 – негорим материал със съдържание на над 90%
минерални вещества. Използва се без ограничение от височината
на сградата.
ALPOLIC®/fr – трудногорим материал, който притежава над 70%
минерални вещества.
TCM – титаниев композитен панел с титаниева ламарина на
лицевата страна – 0.3 мм. и дебел лист от неръждаема стомана на
обратната страна – 0.3 мм.
SCM – композитен панел с два листа от неръждаема стомана – 0.3
мм.
ZCM – композитен панел с химически третиран цинков лист отпред
и цинков лист на задната страна.
CCM – композитен панел с медна ламарина от двете страни.
Продуктовата гама на световноизвестния производител се допълва
от ALPOLIC®/fr LT,
ALPOLIC®, AL-LEADER™, ALPOLIC®/fr-RF и др.
Стандартните размери са 1250/ 1500 / 1285 / 1535 - от 1800 до 7200
мм, а при запитване са възможни и 1000 / 2015 / 1035/ 2050 - от
1800 до 7200 мм
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Голямо разнообразие от цветови и дизайнерски
покрития върху алуминиева ламарина

От 1969-г. Euramax доставя висококачествени специални покрития
нанесени върху алуминиева ламарина. Голямо разнообразие от
цветови и дизайнерски покрития, достъпни за всеки архитектурен
дизайн в различни качества на боя - PE, HDP, PUR-PA, PVDF.
Алуминиевата архитектурна ламарина се прилага като фасадна
облицовка на сгради, в изключителни интериори, и е видимият
слой при изработването на композитни панели. Опитът на
световноизвестния производител цели подпомагане на архитектите
и главните изпълнители в работата им с дизайна и изработката
на фасадни и интериорни елементи. Euramax има възможност да
създаде всеки цвят по избор или дизайн по желание.

Euramax
Алуминиева архитектурна
ламарина
Холандия
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Цветът на облицовката определя естетиката на една сграда.
Алуминиева архитектурна ламарина
Euramax предоставя
иновативни цветове и дизайн, за да направи света едно повдъхновяващо и красиво място за живеене. Създава всеки цвят
или дизайн по желание на клиента, което позволява реализирането
на уникална сграда. Най-хубавото е, че цветът на алуминиевата
архитектурна ламарина е само една малка добавка в разходите за
строителство, но може да доведе до огромна разлика във външния
вид. Иновация, качество и повишено внимание върху нуждите на
клиентите са трите основи, върху които Euramax гради доброто си
име.
Стандартната ширина е 1600 мм, а максималната е 2630 мм.
Дебелините са от 0.3 мм до 2 мм.
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Световен иноватор в керамичната индустрия

Laminam е световният иноватор в керамичната индустрия, който
първи разработва технологията за масово производство на
широкоформатни стъклокерамични плочи. Плочите Laminam
са големи, ултра тънки, изключително леки и перфектно плоски,
произведени чрез мокро смилане на гранитни и метаморфни,
фелдшпатосъдържащи скали, глини, кварц и керамични пигменти,
пресовани и изпечени. Те са идеални за най-деликатните
приложения, които изискват максимална устойчивост и са сред
най-предпочитаните продукти за външни фасадни и интериорни
обшивки. Притежават отлични експлоатационни характеристики
и ненадмината устойчивост на външни атмосферни условия.
Богатото разнообразие от декори с визия на варовици, мрамори
и други естествени камъни, релефната повърхност, големите
размери и ниското тегло са само малка част от предимствата на
плочите Laminam.

Laminam
Широкоформатни
стъклокерамични плочи
Италия
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Благодарение на подписаното споразумение за сътрудничество
с японския гигант TOTO, Laminam е в състояние да гарантира на
своите клиенти иновативна самопочистваща се обработка на
керамичните плочи - HYDROTECT. HYDROTECT е уникална технология,
която осигурява самопочистващо и пречистващо въздуха
покритие на керамичните плочи. Плочите, обработени с HYDROTECT
са способни да генерират химични и биологични реакции с
положителни ефекти по отношение на антибактериалната
сила, намаляването на замърсителите и самопочистващите се
повърхности.
Плочите Laminam са сред най-предпочитаните продукти за външни
фасадни обшивки. Намерили са приложение в изпълнението на
хиляди референтни проекти в цял свят.

Размерите са 1000 х 3000 мм с дебелина 3 мм и 1620 x 3240 мм с
дебелина 5 мм.
При вънншна употреба като фасадна облцицовка, плочите
задължително се инсталират с фабрично залепена стъклофибърна
мрежа.
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Опит базиран на традицията. Керамични плочки от
1755 година.

Agrob Buchtal и Jasba Mosaik са марки на Deutsche Steinzeug
Cremer & Breuer AG. Групата предлага висококачествена
архитектурна керамика, фасадна керамика, керамика за басейни и
SPA зони, жилищни керамики, керамики за тераси и други. Уникално
предимство на фасадните клинкерни плочи е възможността за
полагане на само-почистващо покритие от титаниев диоксид –
запазената марка HYTECT.

Agrob Buchtal и
Jasba Mosaik
Архитектурна керамика и
решения за басейни
Германия
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Предлагани продукти
• Архитектурна керамика – за търговски и офис приложения
• Фасадна керамика – иновативни фасадни решения и системи за
вентилируеми фасади
• Керамика за басейни и SPA зони – цялостни решения и референтни
обекти в цял свят
• Жилищна керамика – подови и стенни керамични облицовки за
бани, кухни, коридори и всекидневни.
• Керамика за тераси и двоен под
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oторизиран дистрибутор

Богатата гама от цветове и повърхностни покрития

Висококачествените фиброциментoви плоскости SILBONIT
принадлежат към новото поколение на безазбестов и
стабилизиран плосък листов материал, който е подсилен с
минерализирани целулозни влакна. Листовете имат клас на
негоримост A2-s1,d0 в съответствие с EN 13501-1 и са устойчиви
на гниене, гъбички и паразитни атаки и притежават ненадминати
технически характеристики като твърдост и устойчивост на външни
атмосферни условия. В допълнение към множеството предимства
на SILBONIT са лесната обработка и липсата на необходимост от
импрегниране на срезовете в материала!

Silbonit
Фиброциментови плоскости
Италия
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Богатата гама от цветове и повърхностни покрития вдъхновяват
творчеството на дизайнерите и задоволяват вкусовете на все
повече и повече клиенти. Плоскостите Silbonit се предлагат в
12 основни цвята, които придават изключително естествен вид.
Серията Pigmenta AG позволява нанасяне на цветно покритие
според NCS палитра върху основния цвят, като цветовете са
защитени с антиграфитно покритие. Минимално количество за
изработка е 300м2. Предлагат се и в няколко различни завършващи
текстури за постигане на желаната визия. Подходящи са както за
екстериорни, така и за интериорни решения.
Предлагат се в размер 2500/3000/3050 – 1200/1250 мм.
Дебелини: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 и 30 мм.

Цветове и текстури:
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Материал с висока якост на удар, огъване и товар,
устойчиви са на замръзване и са с хидрофобно
покритие

GFRC панелите (glass fibre reinforced concrete) с марка Dinamic •
CCC се произвеждат в Холандия чрез използване на патентована
автоматизирана техника за непрекъснат процес, която е
специално разработена за продуктите Dinamic CCC. Бетонният
панел се армира със смес от стъклофибърни нарязани влакна,
стъклофибърни непрекъснати безкрайни влакна и стъклофибърна
влакнеста мрежа. Фибробетонните елементи са материали с
висока якост на удар, огъване и товар, устойчиви са на замръзване
и са с хидрофобно покритие. Те са изключително подходящи за
изпълнение на неправилни, вдлъбнати, изпъкнали и дори 3D
форми. Предлагат се в няколко различни завършващи текстури за
постигане на желаната визия.

Dinamic • CCC
Фибробетонни елементи
Холандия
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Характеристики на материала:

Устойчивост на натиск (fc)

≥ 40 MPa (съгласно DIN 1045)
≥ 12 MPa (съгласно EN 1170-4)

Максимални размери

1.250 x 3.600 mm

Якост на огъване (MOR)

Дебелина

10, 15, 20 и 25 mm (други
дебелини – по запитване)

Граница на пропорционалност ≥ 7,0 MPa (съгласно EN 1170-5)
(LOP)

Толеранси

Level I съгласно DIN EN 12467,
параграф 5.3

Модул на еластичност (E)

15,0 – 20,0 kN/mm2 (съгласно
EN 1170-5)

Клас на горимост

A1 (съгласно DIN 4109)

Термично разширение (T)

1,0 x 10-5 K-1

Плътност

2.000 – 2.200 kg/m3

Тегло на лист

20 – 22 kg/m2 (10 mm)
30 – 33 kg/m2 (15 mm)
40 – 44 kg/m2 (20 mm)
50 – 55 kg/m2 (25 mm)
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Фибробетон предлага:
· Уникалност и свобода за архитекти,
· Лесен и бърз монтаж за изпълнители,
· Икономичност и лесна поддръжка за строителите,
· Естетична стойност и сигурност за потребителите,
Максимални размери на елементите: 25 кв.м

Абсолютна свобода на дизайна

FIBROBETON® е произведител с над 30 години история и над 3000
изпълнени обекти в цял свят.
Двата основни продукта на бетонен продукта на FIBROBETON®
са: GFRC ( Glass Fiber Reinforced Concrete – бетон подсилен с
алкалноустойчиви стъкл0- фибри) и UHPC ( Ultra High Performance
Concrete – Високоякостен бетон ).
Поради лесното си формоване, уникална визия и характеристики,
той е много добър фасаден облицовъчен материал, с отлична
издръжливост и високоякостни характеристики. Фасадните
елементи са допълнително подсилени със стоманена носеща
рамка, която улеснява многократно монтажа на елентите и
фиксирането им върху строителната основа на сградата. FIBROBETON® има възможност да произвежда елементи във всякаква 3D
форма, съобразена с желанието на архитекта и инвеститора. FIBROBETON® е най-престижният фасаден материал, предпочитан
от мнозина при изграждането на фасади и фасадни облицовки,
неразделна част от архитектурните решения на днешния ден.
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Fibrobeton
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Светлопропускливи стъклени фасади

Понастоящем единственият европейски производител на П профилно стъкло, използвайки уникална технология с помощта на
пещи за топене с кислородно горене. Lamberts Linit П – профилно
стъкло се използва за изграждане на изцяло стъклени конструкции
или фасади без нуждата от вертикални или хоризонтални деления.
Огромното разнообразие от стъкла с покрития и структура
позволява да се постигнат не само желаните ефекти за естествено
осветяване на помещенията, но и да се покрият високите
изисквания за енергийна ефективност. Възможно е нанасяне на
покритие в различни цветове от вътрешната страна на стъклата.

Lamberts
П - образно огънато стъкло
Германия
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Lamberts - стъклата намират огромно приложение при изграждане
на светлопропускливи стъклени фасади на спортни зали, музеи,
конференти зали, търговски центрове, гари и много други.
За разлика от плоските стъкла и благодарение на своята Ппрофилна форма, LINIT стъклата имат високи механични свойства,
отлична самоносеща възможност и могат да бъдат инсталирани
в конструкции със значителни размери (до 7 м в зависимост от
силата на ветровото натоварване), без междинна подпора. Може
да се произведат стъкла с дължина от 1 м до 7 м и ширина от 230
до 500 мм.
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Индустриалното остъкляване отдавна се използва не само в
търговски и промишлени сгради, но и във висококачествени и
модерни архитектурни проекти.
Полупрозрачната изолационна вата TIMax® GL-PlusF значително
подобрява използването на дневна светлина на двустенни стъклени
фасади с идеалната комбинация от термична защита, защита от
слънце, защита от отблясъци и разсейване на светлината.
Характеристики на TIMax® GL-PlusF
Дебелина – 100 мм
Плътност – приблизително 5 кг/м3
Клас на горимост – B1
Горимост – не потдържа огън
Температурна устойчивост – 100 градуса по целзий
Светлопропусклива стъклофибърна изолация за
Lamberts П- профилно стъкло

TIMax® GL-PlusF е светлопропусклива стъклофибърна вата, която
значително подобрява топлообмена (Ug-value) на П-профилните
стъклени фасади. Ватата изпълва изцяло пространството между
стъклата и разпръсква светлината по приятен начин.
TIMax® GL-PlusF осигурява слънцезащита, ограничавайки топлината
в резултат от слънчевите лъчи. Благодарение на разпръскващия
светлината ефект дори и най-дълбоките помещения биват
осветени.

Wacotech
Светлопропусклива
стъклофибърна изолация
Германия

TIMax GL-PlusF за двойно остъкляване

Вид
стъкло

Разстояние Light g-value
между
transm. direct
стъклата

Ug-value
(W/m2K)

Звукоизолиране

Linit,
41 mm

37 мм

0,28

0,30

1,35

-

Linit,
60 mm,
xx/60/7

56 мм

0,24

0,26

1,20
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Неограничени възможности за дизайн

Продуктите са разработени в най-взискателните климатични
условия. Подлагани са на редица тестове за вятър, слънце, дъжд
и температурни колебания. Те запазват характеристиките си
дълги години и оправдават многократно направената инвестиция.
Избирайки Steni получавате екологично чист и висококачествен
продукт, който е с 40-годишна функционална гаранция.
STENI са полимерни композитни панели със сърцевина от каменна
мозайка, подсилени с фибростъкло. Могат да бъдат монтирани по
всяко време на годината, независимо от атмосферните условия.
STENI са най-здравите и лесни за почистване облицовъчни панели.

Steni
Полимерни
композитни панели
Норвегия
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STENI Color и STENI Vision притежават гладка акрилна повърхност. Повърхността може
да бъде в три нива на гланц: M/матова, HM/полуматова и HG/гланцова. Полимерните
композитни панели са подходящи както за външна, така и за вътрешна облицовка.

40 години гаранция

широчина

височина

Terra by STENI са предназначени за облицоване на фундаменти, основи и гаражи.
Използват се като прегради за вятър, подпорни стени и други. Повърхността им е с
поръска от естествена каменна мозайка и наподобява широко разпространената у нас
мита мозайка. Предлагат се в сив, бял и черен цвят. Дебелина: 5 мм. Тегло: 9.5 кг/м2

складова наличност

1195 мм

2995 мм

40 години гаранция

UV устойчив

стандартно производство

295 мм

от 1195 мм до 3495 мм

Лесна инсталация

Формат-гъвкав

стандартно производство

395/595/795/895/1,195 мм

от 850 мм до 3495 мм

Водоустойчив

Удароустойчив

от 292 до 1195 мм

от 850 до 3495 мм

Екологичен

Без поддръжка / лесно почистване

Освен стандартните 60 цвята, STENI Color предлага възможност за избор на цвят според
палитрите NCS или RAL. Дебелина: 6 мм. Тегло: 12 кг/м2

нестандартно производство

STENI Vision Standart се предлагат в 14 стандартни дизайна, които наподобяват дърво
и камък. STENI Vision Semi-Standart обработва голям набор от базови дизайни, готови
за персонализиране чрез добавяне на различни слоеве и цветове, мащабиране и
накланяне. STENI Vision Custom позволява илюстрации, снимки или шарки. Дебелина:
6 мм. Тегло: 12 кг/м2

складова наличност
стандартно производство
нестандартно производство

широчина

височина

-

-

1195 мм

от 850 мм до 3200 мм

от 910 до 1194 мм

от 850 мм до 3200 мм

широчина

височина

складова наличност

595 мм

1195 мм

стандартно производство

595 мм

2395 мм

стандартно производство

1195 мм

2395 мм

STENI Nature са с грапава повърхност, която се получава благодарение на поръска от
естествена каменна мозайка в 12 различни натурални цвята според камъка. Предлага
се в четири големини: FM/Fine Micro/0,8-1,8 мм, F/Fine/1-3 mm, M/Medium/3-5 мм, C/
Coarse/5-8 мм. Дебелина: 5.5 - 14 мм. Тегло: 10 - 20 кг/м2
широчина

височина

складова наличност

1195 мм

2995 мм

стандартно производство

295 мм

от 1195 мм до 3495 мм

стандартно производство

395/595/795/895/1,195 мм

от 850 мм до 3495 мм

от 292 до 1195 мм

от 850 до 3495 мм

нестандартно производство
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Crazy Furniture предлага широка гама мебели и модули, които
перфектно се съчетават и взаимодействат с останалите колекции
за създаването на уникално и неповторимо пространство.
Crazy Tile са големи порцеланови плочи с дебелина 6 мм,
изработени чрез усъвършенстван процес на промишлено
производство, последвано от студено рязане и полиране преди да
бъдат декорирани, за да се гарантира най-доброто техническо и
естетическо качество.
Марката има италианския щрих, който се фокусира върху всеки
производствен процес, избор и качество на материалите, внимание
към детайлите, постигнати с опит и квалифицирана изработка.
Momenti предлага уникални колекции, изключителен избор и
иновативни, многостранни решения.

Перфектният синхрон между изкуство и дизайн

Momenti е артистично дизайнерско студио, което се стреми да
оптимизира външни и вътрешни пространства чрез внедряване
на вълнуващи и дръзки дизайнерски решения. Продуктите са
подходящи за интериорно и екстериорно приложение. Работният
процес позволява модифицирането на всяка повърхност с проект,
идея, дори с рисунка от клиента или готов дизайн от каталога на
Momenti.
Crazy Paper представлява уникален печат върху техническа и
декоративна покривна тъкан от фибростъкло или звукопоглъщащ
полиестер подходящ за много различни приложения.
Фибростъклените влакна се изработват при температура от
14000С, отговарят на клас на горимост B s1 d0, DIN EN 13501-1 и са
подходящи като за използване в закрити помещения, така и за
фасади.
Crazy Painting е серия представяща артистичен печат върху
четири различни панела: ECOPANEL – крафт панел от рециклирана
целулоза, PMMA – панел от метакрилатни полимери, ALLUMINIUM – композитен панел от алуминий с ядро от полиетилен, CANVAS – панел – кутия от алуминий покрит с техническа тъкан от
фибростъкло.

Momenti
Дизайнерски решения за
интериор и екстериор
Италия
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Подходящи за изпълнение на двоен под са плочите от серията 20
мм. Оптимален вариант се постига с размери 60 х 60 / 90 / 120 мм,
които са с дебелина 20 мм. Плочите също могат да се поставят
директно върху трева, чакъл или пясък или да са залепят върху
замазка.

Иновации на продуктите, оригинални и модерни
колекции

Pastorelli е основана през 1967 г. и притежава дългогодишен опит в
производството на различни видове гранитогресни плочи. Опитът,
придобит през този дълъг период от време, съчетан с потенциала
на съвременните технологии, позволява постигането на високи
стандарти за качество и естетика. Функционалните характеристики
са гаранция за устойчивост на химически и атмосферни влияния и
подходящи за екстериорни и интериорни прилижения.

Pastorelli
Гранитогресни плочи за
повдигнат под
Италия
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Progress Profiles предлага огромна гама от различни видове
свързващи и завършващи лайсни, произведени от нетоксични
смоли или алуминий, с много разнообразни и интересни финишни
покрития.

Решения за повдигнати подове

Продуктът PROSUPPORT е резултат от дългогодишни тестове
и опитност от страна на марката Progress Profiles. Системата
предоставя патентовани решения за изграждане на повдигнат под.
Височината на пода се регулира благодарение на иновативна
модулна система, състояща се от опора със самонивелираща се
плоска глава, дистанционери с размери 4 мм или 2 мм, дренажни
отвори и шумоизолираща гума. Системата предлага уникални
завършващи профили за външен ьгъл и позволява максимална
височина на конструкцията до 1 000 мм.

Progress Profiles
Системи и решения
в строителството
Италия
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Облицовьчните тухли са подходящи както за екстериорни, така и
за интериорни решения.
Предлагат се в следните размери и дебелини:

MOD

RF 4

MOD 50

MOD 65

±190x90x50

±190x90x65

±210x100x40

WV

N70

NNF

WV 50

WV 65

N70/4

N70/5

±210x100x50

±215x100x65

±240x70x40

±240x70x50

±240x105x72

Nelissen Bricks: За една природна и устойчива
сграда!

Nelissen Bricks: За една природна и устойчива сграда!
Nelissen Bricks произвежда автентични белгийски тухли, по
уникална технология, която съчетава традиционни техники от
над 100 години със съвременно автоматизирано производство.
Под мотото „една тухла за всеки стил”, Nelissen предлага богато
разнообразие от тухли за всеки стил. Всичко това в повече от 100
различни цвята и 8 различни размера.
Към днешна дата компанията се е превърнала в лидер на
международния пазар с производствен капацитет от 150 милиона
тухли. Продуктите на гиганта са подходящи както за традиционни
зидарии, така и за вентилируеми фасади, за модерни техники като
лепене и зидария с тънък слой.
Nelissen Bricks предоставя облицовъчни тухли от най-високо
качество в продължение на повече от 4 поколения.

Nelissen Bricks
Традиционно изработени
облицовъчни тухли
Белгия
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Фасадни и тънки клинкерни тухли от най-големия
европейски и световен производител

Feldhaus Klinker е производител на екструдирани фасадни и
тънки клинкерни тухли от най-високо качество. Към днешна
дата компанията се е превърнала в лидер на международния
пазар и е най-големият европейски и световен производител.
Производственият капацитет надхвърля 600 милиона тухли.

Feldhaus Klinker
Облицовъчни клинкерни
тухли - екструдирани
Германия
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Наред с постоянното обогатяване на производствената гама от
цветове, размери и десени, компанията постоянно инвестира в
усъвършенстване на производствените процеси и заслужено е
технологичен лидер в бранша. Клинкерните тухли на Feldhaus са
изработени от изцяло естествени материали с цел опазване на
околната среда. Благодарение на иновативен метод за екструзия
на ъгловите тухли въведен през 2001, екипът на Feldhaus успешно
намалява загубата на суровини с до 8 процента. Следвайки тази
методология производителя създава 6 пъти повече тухли със
същото количество глина. Тези технологични изменения имат
голяма заслуга за пазарния успех на марката.
Feldhaus предлага асортимент от над 2500 цвята, повърхности и
размери за екструдирани фасадни и тънки клинкерни тухли, които
се използват в новото строителство и реконструкцията.

Предлагат се в следните размери:
фасадни тухли

размери

брой тухли на м2
при фуга 10-12 мм

NF

240 x 115 x 71 мм

около 48

DF

240 x 115 x 52 мм

около 64

215 x 102.5 x 65 мм

около 60

RF

240 x 115 x 65 мм

около 54

2DF

240 x 115 x 113 мм

около 32

WDF

тънки тухли

размери

брой тухли на м2
при фуга 10-12 мм

NF

240 x 71 x 14 мм

около 48

DF

240 x 52 x 14 мм

около 64

WDF

215 x 65 x 14 мм

около 60

LDF

290 x 52 x 14 мм

около 54

XLDF

365 x 52 x 14 мм

около 44

Стандартната дебелина на тънките тухли е 14 мм, но
производственият процес позволява дебелини от 9 мм до 25 мм
по запитване.
Подходящи са както за екстериорни, така и за интериорни решения.
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Системата Stofix за изграждане на истинска тухлена фасада
бързо и ефективно привлича значителен интерес по целия свят.
Stofix имат клонове във Финландия, Швеция, Норвегия, Полша,
Великобритания, Франция и Бенелюкс. Проектите се изпълняват и
в други страни. Фабриките се намират в Полша.
Продуктите Stofix са направени от рециклируеми материали:
метали, тухли, а всички производствени отпадъци се рециклират.
Системата за облицоване с тухли Stofix има до 50% по-малък
въглероден отпечатък в сравнение с традиционното полагане на
тухли.
Стандартни размери:

1200 x 600 mm

Нестандартни размери:

по индивидуален проект

Автентична визия с много по-бърз и лесен мотаж

От момента на създаването си през 1993г. Stofix надгражда
традициите и иновациите в своя бранш. Основополагащата цел на
компанията е изграждането на тухлена облицовка, използвайки
модерна технология, която да отговаря на сегашните изисквания
за качествено строителство. Облицовъчната система на Stofix
позволяват изпълнението на автентична визия с характеристиките
на вентилируема фасада. Монтажа е значително по-бърз и полесен от традиционното полагане на тухли.. Подконструкцията
може да се монтирана на всяка стена, която може да понесе около
40 кг/м2. Stofix разчита на издръжливостта на продуктите си и
предлага 20 годишна гаранция.
Панелите Stofix представляват формована метална основа, върху
която фабрично и висококачествено са са залепени подбрани
тухли. Подконстукцията е горещо поцинкована с 600 гр/м2 и
дебелина на метала 0.7 – 2 мм. Стандартният размер на панела
е около 600 мм x 1200 мм /0,72 м2/, в зависимост от размера
на тухлата и фугата. Автоматизираната производствена линия
произвежда облицовъчни панели Stofix в оптимални, внимателно
контролирани условия.

Stofix
Вентилируема фасадна
система с клинкерни тухли
Норвегия
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Под - конструкция за монтаж на вентилируеми
фасадни системи

Q-VENT е лидер в производството на под- конструкция за монтаж
на вентилируеми фасадни системи. Компанията е доставила
системи за проекти, които са разположени в повече от 35 страни
на всички континенти.

с екипа на Conforma предлагат индивидуални цялостни технически
решения при всички проектни и монтажни дейности, които са
свързани с приложението на съвременни облицовъчни материали
– HPL панели, фиброциментови плочи, композитни панели и други.
Екипът на Conforma предлага на своите клиенти както консултации,
така и изготвяне на проекти, спецификации и доставка на подконструкция за всички предлагани фасадни материали.

Благодарение на дългогодишния си опит при работата с
вентилируеми фасадни системи, експертите на Q- Vent съвместно

Q-Vent
Системи за монтаж
България / USA
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FIXING

SYSTEM T-RAIL F-690Q

art.No 03.690.xxx.xxxx

CERAMIC PANEL KeraTwin K20
THERMOPAD FixU T, THICKNESS 5 mm

HPL PANEL FUNDERMAX

art.No 05.001.5

AIO SUPPORTING PROFILE

WASHER

BRACKET FixU L, FLEXIBLE SUPPORT
BRACKET FixU T, FIXED SUPPORT
art.No 02.ft.150

art.No 02.fl.170

FIXING
RIVET Ø4.8x12 mm
art.No 04.4.4812.1

T PROFILE 80x60x2 mm

art.No 01.2.80602.6

RIVET Ø4.8x12 mm
art.No 04.4.4812.1

SELF-DRILLING SCREW Ø4.8x19 mm
HANGER

art.No 09.002.1.xx

FIXING TAPE
ADDITIONAL RIB

L PROFILE 40x40x2 mm
art. No 01.40402.6

THERMOPAD FixU L, THICKNESS 5 mm

art.No 05.001.1

SELF-DRILLING SCREW Ø6.3x19 mm
art. No 04.3.6319.2

SUBSTRATE
THERMAL INSULATION LAYER

RIVET Ø4.8x18 mm
art. No 04.4.4818.1
T PROFILE 80x45x2 mm

art.No 01.2.80452.6

SINGLE-CLAMP K20 F-684
ALPOLIC

L PROFILE 60x40x2 mm

L PROFILE 60x40x2 mm
art. No 01.60402.6
RIVET Ø4.8x16 mm
art. No 04.4.4816.1

art.No 01.1.60402.6

THERMAL INSULATION LAYER

SELF-DRILLING SCREW

SUBSTRATE
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Предимствата на продукта са:
• лесен за работа - само 3 компонента при лепенето на найизползваните материли
• намалено време за монтаж
• много висока начална лепливост
• изключително бързо достигане на крайна якост
• отлична адхезия
• постоянна еластичност - до 400 %
• устойчивост на UV лъчи, амортизация и атмосферни влияния
• три разновидности на двойнолепящата лента, по избор спрямо
материала
• грундиране на повърхността при необходимост
Най-реномираният производител на системи
за невидим монтаж на фасадни материали
чрез лепене.

PCS Innotec International е основана през 1985 г. и е найпредпочитаният избор на професионалистите в строителния бранш.
Този успех се дължи на решенията които работят, устойчивостта и
близката връзка с клиента.

• различни грундове, специално предназначени за различни
фасадни материали
Мисията на Innotec е да позволи на професионалистите в
строителния сектор да извършват дейността си по възможно найдобрия начин.

Продуктите на компанията притежават изключително много
предимства. Част от тях са отличната адхезия, постоянната
еластичност, високата начална носимоспособност, устойчивост на
UV лъчи и други. Подходящи са за фиксиране на всички познати
видове фасадни материали: HPL плоскости, твърда пластмаса,
фиброцименти, алуминиеви и метални обшивки, керамични и
гранитогресни плочи, стъкла и други.

Innotec
Системни решения за лепене
на фасадни материали
Холандия
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Технология за скрит монтаж на фасадни материали

Blick – системи за монтаж на камък, фиброцимент, HPL и други
фасадни материали чрез скрити вкопани анкери (undercut), които
са с внедрена сертифицирана и тествана технология за скрит
монтаж на фасадни материали. Необходимо е фасадния материал
да е с минимална дебелина от 8 мм.
Подходяща за фиксирането на следните фасадни материали:
• HPL панели
• Фиброциментни плоскости
• Архитектурен бетон: GRC, GFRC
• Полимери: Corian, HiMacs, Staron
• Естествен камък: гранит, мрамор, варовик, травертин
• Керамика и други

Blick Systems
Ъндеркът анкери за скрит
механичен монтаж
Полша
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България, София 1700, кв. Витоша, ул. „Борис Арсов“ 9
Моб.: +359 897 89 88 89
E-mail: office@conforma.bg

www.conforma.bg

