
R

КАТАЛОГ 2021
CATALOG 2021



RRRR

КОИ СМЕ НИЕ  / WHO WE ARE 

ДРУЖЕСТВО И МИСИЯ / COMPANY AND MISSION

2

Камдизайн ЕООД е български прозводител на висококачествени 
бетонови изделия предназначени за облицоване на стени и 
подове.Дружеството е създадено  през 2006г. в град Ловеч.След 
продължително  изучаване на чуждият опит в областта на 
декоративните бетонови изделия използвахме най-доброто 
като идеи, технология и организация на производство, за да 
предложим първокласни продукти на достъпна цена.Нашето 
фирмено кредо изразено с една дума е коректност.Ние 
обезпечаваме клиентите ни само с най-качествени  продукти и 
първокласно обслужване.Полагаме всички усилия за 
комуникация с клиентите ни, на всеки етап от продажба,  монтаж 
и експлоатационно обслужване, постоянно работим за 
внедряване на нови продукти и технологии. 

Kamdesign LTD is a Bulgarian manufacturer of high quality concrete 
products designed for wall and floor cladding.The company was 
established in 2006 in the city of Lovech.After a long study of foreign 
experience in the field of decorative concrete products, we used the best 
as ideas, technology and production organization to offer first-class 
products at an affordable price.Our company credo expressed in one word 
is correctness.We provide our customers with only the highest quality 
products and first class service.We make every effort to communicate with 
our customers, at every stage of sales, installation and maintenance, we 
are constantly working to implement new products and technologies.
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ЛЕГЕНДА  / LEGEND  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters 

количество в опаковка в кв.м. / quantity per package in sq.m.

тегло на кв.м. / weight in sq.m.

дебелина в мм / thickness in mm

количество на палет / quantity per pallet

символ за ъглов елемент,  х,y- дължина на рамена измерено отвътре в мм, z - 
височина в мм / corner symbol, x,y - shoulder length measure from the inside in mm, z - 
height in mm

продукт за вътрешна и външна 
употреба / product for indoor and outdoor 
use

възможно само пешеходно натоварване 
/ only pedestrian load possible 

продукт за външна употреба / product for 
outdoor use

гладка повърхност, лесно ходене / 
smooth surface, easy walking

продукт на основа цимент / cement 
based product

възможна употреба на дистанционери 
за  вентилиран под / possible use of  
spacers for ventilated floor

продукта е мразоустойчив / the product is 
frost resistant

противоплъзгаща, грапава повърхност 
/ anti-slip, rough surface

продукта отговаря на изискванията на 
стандарт EN 1339 / meet the requirements 
of a standart EN 1339

продукта е водоустойчив / the product is 
waterproof

продукта е импрегниран с 
водоотблъскваща добавка / the product 
is impregnated with a water repellent additive

възможно натоварване от превозни 
средства над 3,5т / possible load from 
vehicles over 3,5t

възможно натоварване от превозни 
средства до 3,5т / possible load from 
vehicles to 3,5t

продажба само на пакетажна единица / 
sale only per packaging unit

СИМВОЛИ / SYMBOLS
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СЪДЪРЖАНИЕ  /   CONTENT

 СТРАНИЦИ / PAGES
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

ТРАВЕРТИН цвят варовик / TRAVERTINE limestone color

Размери 
Dimensions

60x40x3,0см/cm    2 бр/pcs  
40x40x3,0см/cm    4 бр/pcs
40х20х3,0см/cm    2 бр/pcs
20х20х3,0см/cm    4 бр/pcs

Комплект 1,44 кв.м.
Set 1.44 sq.m.

Екслузивна настилка във форма на форматирани 
плочи с прави страни, релеф на  травертин и цвят  
варовиков.Предлагаме ги в два цвята, варовик и 
пясъчно жълт. като всеки от тях е изпълнен като 
меланж с 2 допълнителни отенъка за придаване 
на уникален вид.Предоставя възможност за 
реализиране на красиви  решения за аранжиране 
на тераси, дворове и градини.Може да се поръча и 
в монохромен вариант, без допълнителни 
цветове.
Продажба само в комплект по 1,44 кв.м.
Възможните решения  на поставяне на стр. 66 

Exclusive flooring in the form of formatted slabs with 
straight sides, travertine relief and limestone color. We 
offer them in two colors, limestone and sandy yellow. as 
each of them is made as a melange with 2 additional 
shades to give a unique look. Provides the opportunity to 
implement beautiful solutions for arranging terraces, 
yards and gardens. 
It can be ordered in monochrome, without additional 
colors.

For sale only in a set of 1,44 sq.m.
See possible solutions for placement of page 66

Код на продукта / Product code                            4001 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.44кв.м. / 
1.44sq.m. 

70кг за кв.м. / 
70kg per sq.m.

30мм / 30mm 23,04кв.м. / 
23,04sq.m.
1613кг / 1613kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

ТРАВЕРТИН пясъчен / TRAVERTINE sandy

Размери 
Dimensions

60x40x3,0см/cm    2 бр/pcs  
40x40x3,0см/cm    4 бр/pcs
40х20х3,0см/cm    2 бр/pcs
20х20х3,0см/cm    4 бр/pcs

Комплект 1,44 кв.м.
Set 1.44 sq.m.

Екслузивна настилка във форма на форматирани 
плочи с прави страни, релеф травертин и цвят 
пясъчно жълто.Предлагаме ги в два цвята, 
варовик и пясъчно жълт. като всеки от тях е 
изпълнен като меланж с 2 допълнителни отенъка 
за придаване на уникален вид.Предоставя 
възможност за реализиране на красиви  решения 
за аранжиране на тераси, дворове и градини.Може 
да се поръча и в монохромен вариант, без 
допълнителни цветове.
Продажба само в комплект по 1,44 кв.м.
Възможни  решения  на поставяне на стр. 66 

Exclusive flooring in the form of formatted slabs with 
straight sides, travertine relief and sandy yellow color. We 
offer them in two colors, limestone and sandy yellow. as 
each of them is made as a melange with 2 additional 
shades to give a unique look. Provides the opportunity to 
implement beautiful solutions for arranging terraces, 
yards and gardens. 
It can be ordered in monochrome, without additional 
colors.

For sale only in a set of 1,44 sq.m.
See possible solutions for placement of page 66

Код на продукта / Product code                            4002 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.44кв.м. / 
1.44sq.m. 

70кг за кв.м. / 
70kg per sq.m.

30мм / 30mm 23,04кв.м. / 
23,04sq.m.
1613кг / 1613kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

СТАРИЯТ ГРАД варовик / OLD TOWN limestone

Размери 
Dimensions

60x60x3,7см/cm    3 бр/pcs  
60x45x3,7см/cm    3 бр/pcs
60х30х3,7см/cm    9 бр/pcs
45х45х3,7см/cm    2 бр/pcs
45х30х3,7см/cm  12 бр/pcs
30х30х3,7см/cm    6 бр/pcs

Комплект 6,07 кв.м.
Set 6.07 sq.m.

Екслузивна настилка в стар английски стил.Цвят 
варовик.Предоставя възможност за реализиране 
на красиви  решения за аранжиране на тераси, 
дворове и градини.Предлага се в 4 основни цвята , 
Варовик, Пясъчник, Антрацит и Сивозелен като 
всеки от тях е изпълнен като меланж с 2 
допълнителни отенъка за придаване на уникален 
вид.Може да се поръча и в монохромен вариант, 
без допълнителни цветове.

Продажба само в комплект по 6,07 кв.м.
Възможни решения  на поставяне на стр. 67

Exclusive flooring in old English style. Limestone 
color.Provides the opportunity to implement beautiful 
solutions for arranging terraces, yards and gardens. 
Available in 4 main colors, Limestone, Sandstone, 
Anthracite and Gray Green, each of which is a melange 
with 2 additional shades to give unique look. It can be 
ordered in monochrome version, without additional 
colors. 

Sale only in a set of 6.07 sq.m.
See possible solutions for placement of page 67

Код на продукта / Product code                            4101 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

6.07кв.м. / 
6.07sq.m. 

90кг за кв.м. / 
90kg per sq.m.

37мм / 37mm 6.07кв.м. / 
6.07sq.m.
547кг / 547kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

СТАРИЯТ ГРАД пясъчен / OLD TOWN sandy

Размери 
Dimensions

60x60x3,7см/cm    3 бр/pcs  
60x45x3,7см/cm    3 бр/pcs
60х30х3,7см/cm    9 бр/pcs
45х45х3,7см/cm    2 бр/pcs
45х30х3,7см/cm  12 бр/pcs
30х30х3,7см/cm    6 бр/pcs

Комплект 6,07 кв.м.
Set 6.07 sq.m.

Екслузивна настилка в стар английски стил.Цвят 
пясъчно жълто..Предоставя възможност за 
реализиране на красиви  решения за аранжиране 
на тераси, дворове и градини.Предлага се в 4 
основни цвята , Варовик, Пясъчник, Антрацит и 
Сивозелен като всеки от тях е изпълнен като 
меланж с 2 допълнителни отенъка за придаване 
на уникален вид.Може да се поръча и в 
монохромен вариант, без допълнителни цветове.

Продажба само в комплект по 6,07 кв.м.
Възможни решения  на поставяне на стр. 67 

Exclusive flooring in old English style.Sandstone yellow 
color.Provides the opportunity to implement beautiful 
solutions for arranging terraces, yards and gardens. 
Available in 4 main colors, Limestone, Sandstone, 
Anthracite and Gray Green, each of which is a melange 
with 2 additional shades to give unique look. It can be 
ordered in monochrome version, without additional 
colors. 

Sale only in a set of 6.07 sq.m.
See possible solutions for placement of page 67

Код на продукта / Product code                            4102 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

6.07кв.м. / 
6.07sq.m. 

90кг за кв.м. / 
90kg per sq.m.

37мм / 37mm 6.07кв.м. / 
6.07sq.m.
547кг / 547kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

СТАРИЯТ ГРАД антрацит / OLD TOWN antracite

Размери 
Dimensions

60x60x3,7см/cm    3 бр/pcs  
60x45x3,7см/cm    3 бр/pcs
60х30х3,7см/cm    9 бр/pcs
45х45х3,7см/cm    2 бр/pcs
45х30х3,7см/cm  12 бр/pcs
30х30х3,7см/cm    6 бр/pcs

Комплект 6,07 кв.м.
Set 6.07 sq.m.

Екслузивна настилка в стар английски стил.Цвят 
антрацитно сив.Предоставя възможност за 
реализиране на красиви  решения за аранжиране 
на тераси, дворове и градини.Предлага се в 4 
основни цвята , Варовик, Пясъчник, Антрацит и 
Сивозелен като всеки от тях е изпълнен като 
меланж с 2 допълнителни отенъка за придаване 
на уникален вид.Може да се поръча и в 
монохромен вариант, без допълнителни цветове.

Продажба само в комплект по 6,07 кв.м.
Възможни решения  на поставяне на стр. 67 

Exclusive flooring in old English style.Antracite grey 
color.Provides the opportunity to implement beautiful 
solutions for arranging terraces, yards and gardens. 
Available in 4 main colors, Limestone, Sandstone, 
Anthracite and Gray Green, each of which is a melange 
with 2 additional shades to give unique look. It can be 
ordered in monochrome version, without additional 
colors. 

Sale only in a set of 6.07 sq.m.
See possible solutions for placement of page 67

Код на продукта / Product code                            4103 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

6.07кв.м. / 
6.07sq.m. 

90кг за кв.м. / 
90kg per sq.m.

37мм / 37mm 6.07кв.м. / 
6.07sq.m.
547кг / 547kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

СТАРИЯТ ГРАД сиво зелен / OLD TOWN gray green

Размери 
Dimensions

60x60x3,7см/cm    3 бр/pcs  
60x45x3,7см/cm    3 бр/pcs
60х30х3,7см/cm    9 бр/pcs
45х45х3,7см/cm    2 бр/pcs
45х30х3,7см/cm  12 бр/pcs
30х30х3,7см/cm    6 бр/pcs

Комплект 6,07 кв.м.
Set 6.07 sq.m.

Екслузивна настилка в стар английски стил.Цвят 
сиво зелен.Предоставя възможност  за  
реализиране на красиви  решения за аранжиране 
на тераси, дворове и градини.Предлага се в 4 
основни цвята , Варовик, Пясъчник, Антрацит и 
Сивозелен като всеки от тях е изпълнен като 
меланж с 2 допълнителни отенъка за придаване 
на уникален вид.Може да се поръча и в 
монохромен вариант, без допълнителни цветове.

Продажба само в комплект по 6,07 кв.м.
Възможни решения  на поставяне на стр. 67 

Exclusive flooring in old English style.Grey green 
color.Provides the opportunity to implement beautiful 
solutions for arranging terraces, yards and gardens. 
Available in 4 main colors, Limestone, Sandstone, 
Anthracite and Gray Green, each of which is a melange 
with 2 additional shades to give unique look. It can be 
ordered in monochrome version, without additional 
colors. 

Sale only in a set of 6.07 sq.m.
See possible solutions for placement of page 67

Код на продукта / Product code                            4104 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

6.07кв.м. / 
6.07sq.m. 

90кг за кв.м. / 
90kg per sq.m.

37мм / 37mm 6.07кв.м. / 
6.07sq.m.
547кг / 547kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*

10



RRRR

FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

ТУХЛЕН ПОД плоча / BRICK FLOOR plate

Размери 
Dimensions

45x45x4 см/cm      

Екслузивна настилка в стил античен тухлен 
под.Плочата е изпълнена във вид на 8  единични 
тухли.Цвят червен със сиви петна в 2 тона. 
.Предоставя възможност за реализиране на 
красиви  решения за аранжиране на тераси, 
дворове и градини.Може да се поръча и в 
монохромен вариант, без допълнителни 
цветове.Предлага се и във вид на борд с размери 
450/225мм във вид на 4 броя допрени една до 
друга единични тухли, за обкантване на пътеки, 
алеи и площи от други  настилки.

Exclusive flooring in the style of antique brick floor. The 
slab is made in the form of 8  of single bricks. Color red 
with gray spots in 2 tones. .Provides the opportunity to 
implement beautiful solutions for arranging terraces, 
yards and gardens.It can be ordered in monochrome, 
without additional colors.Offered also in the form of a 
board with dimensions 450 / 225mm in the form of 4 
pieces touched one to other single bricks, for edging 
paths, alleys and areas of other flooring.

Код на продукта / Product code                            4201

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

95кг за кв.м. / 
95kg per sq.m.

40мм / 40mm 15.39кв.м. / 15.39sq.m.
1462кг / 1462kg
76бр / 76pcs

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

ТУХЛЕН ПОД борд / BRICK FLOOR board

Размери 
Dimensions

45x22.5x4 см/cm      

Екслузивна настилка в стил античен тухлен 
под.Цвят червен със сиви петна в 2 тона. 
.Предоставя възможност за реализиране на 
красиви  решения за аранжиране на тераси, 
дворове и градини.Може да се поръча и в 
монохромен вариант, без допълнителни 
цветове.Предлага се във вид на борд с размери 
450/225мм във вид на 4 броя допрени една до 
друга единични тухли, за обкантване на пътеки, 
алеи и площи от други  настилки.

Exclusive flooring in the style of antique brick floor. Color 
red with gray spots in 2 tones. .Provides the opportunity to 
implement beautiful solutions for arranging terraces, 
yards and gardens.It can be ordered in monochrome, 
without additional colors.Offered in the form of a board 
with dimensions 450 / 225mm in the form of 4 pieces 
touched one to other single bricks, for edging paths, 
alleys and areas of other flooring.

Код на продукта / Product code                            4202

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

95кг за кв.м. / 
95kg per sq.m.

40мм / 40mm 15.39кв.м. / 15.39sq.m.
1462кг / 1462kg
152бр / 152pcs

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*

12



СТАРО ДЪРВО траверса
OLD WOOD traverse



RRRR

FLOORINGНАСТИЛКИ  / 

СТАРО ДЪРВО траверса  / OLD WOOD traverse

Размери 
Dimensions

900x250x5,5 см/cm      

Екслузивна настилка в стил античен под от стари 
дървени траверси.Предоставя възможност за 
реализиране на красиви  решения за аранжиране 
на тераси, дворове и градини.
Предлага се на  брой. 

Exclusive flooring in antique style floor of old wooden 
traverse-sleepers. Provides the opportunity to implement 
beautiful solutions for arranging terraces, yards and 
gardens.
Available in  1 pieces .

Код на продукта / Product code                            4301

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

130кг за кв.м. / 
130kg per sq.m.

55мм / 55mm 9.45кв.м. / 9.45sq.m.
1229кг / 1229kg
42бр / 42pcs

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*

14



ПЯСЪЧНИК 
sandstone



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

ПЯСЪЧНИК   / SANDSTONE 

Размери Dimensions
Плоски / flat
46,5x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs
18,0х9,2х1,5см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,48кв.м.Set 
0,48 sq.m.
Ъгъл / angle
17.5x8 ,5x9,2x1 ,5см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка пясъчник в пясъчно жълт 
цвят.На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,48 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Sandstone wall cladding in yellow color.Cement-based, 
for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.48 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1101 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.48кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

24кг за кв.м. / 
24kg per sq.m.

15мм / 15mm 28.8кв.м. / 
28.8sq.m.
691кг / 691kg

х=175мм 
y=85мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1101 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

ПЯСЪЧНИК   / SANDSTONE 

Размери Dimensions
Плоски / flat
46,5x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs
18,0х9,2х1,5см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,48кв.м.Set 
0,48 sq.m.
Ъгъл / angle
17.5x8 ,5x9,2x1 ,5см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка пясъчник в бял цвят.На 
циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,48 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Sandstone wall cladding in white color.Cement-based, for 
indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.48 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1102 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.48кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

24кг за кв.м. / 
24kg per sq.m.

15мм / 15mm 28.8кв.м. / 
28.8sq.m.
691кг / 691kg

х=175мм 
y=85мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1102 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

ПЯСЪЧНИК антрацит / SANDSTONE antracite

Размери Dimensions
Плоски / flat
46,5x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs
18,0х9,2х1,5см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,48кв.м.Set 
0,48 sq.m.
Ъгъл / angle
17.5x8 ,5x9,2x1 ,5см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка пясъчник в цвят антрацитно 
сиво.Повърхностни черни петна.На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,48 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Sandstone wall cladding in anthracite gray color. Surface 
black spots.  Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.48 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1104 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.48кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

24кг за кв.м. / 
24kg per sq.m.

15мм / 15mm 28.8кв.м. / 
28.8sq.m.
691кг / 691kg

х=175мм 
y=85мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1104 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

ПЯСЪЧНИК венге / SANDSTONE wenge

Размери Dimensions
Плоски / flat
46,5x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x1,5см/cm 6 бр/pcs
18,0х9,2х1,5см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,48кв.м.Set 
0,48 sq.m.
Ъгъл / angle
17.5x8 ,5x9,2x1 ,5см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

С т е н н а  о б л и ц о в к а  п я с ъ ч н и к  в  ц в я т  
венге.Повърхностни тъмни петна.На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,48 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Sandstone wall cladding in wenge color. Surface dark 
spots.  Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.48 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1105 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.48кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

24кг за кв.м. / 
24kg per sq.m.

15мм / 15mm 28.8кв.м. / 
28.8sq.m.
691кг / 691kg

х=175мм 
y=85мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1105 А 



СКАЛА  rock
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

СКАЛА   /   ROCK

Размери Dimensions
Плоски / flat
47,5x9,2x4,0см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x4,0см/cm 6 бр/pcs
19,0х9,2х4,0см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,52кв.м.Set 
0,52 sq.m.
Ъгъл / angle
15.5x6 ,5x9,2x4 ,0см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка скала в бял цвят.На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,52 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Rock wall cladding in white color.Cement-based, for 
indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.52 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1201 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.52кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

40мм / 40mm 15.6кв.м. / 
15.6sq.m.
780кг / 780kg

х=155мм 
y=65мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1201 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

СКАЛА   /   ROCK

Размери Dimensions
Плоски / flat
47,5x9,2x4,0см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x4,0см/cm 6 бр/pcs
19,0х9,2х4,0см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,52кв.м.Set 
0,52 sq.m.
Ъгъл / angle
15.5x6 ,5x9,2x4 ,0см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка скала в кремав цвят с 2 
допълнителни нюанса.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,52 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Rock wall cladding in cream color with 2 additional 
shades. 
Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.52 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1203 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.52кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

40мм / 40mm 15.6кв.м. / 
15.6sq.m.
780кг / 780kg

х=155мм 
y=65мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1203 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

СКАЛА   /   ROCK

Размери Dimensions
Плоски / flat
47,5x9,2x4,0см/cm 6 бр/pcs  
28,0x9,2x4,0см/cm 6 бр/pcs
19,0х9,2х4,0см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,52кв.м.Set 
0,52 sq.m.
Ъгъл / angle
15.5x6 ,5x9,2x4 ,0см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка скала в сиво зелен цвят с 2 
допълнителни нюанса.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,52 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Rock wall cladding in  gray green color with 2 additional 
shades. 
Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.52 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1204 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.52кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

40мм / 40mm 15.6кв.м. / 
15.6sq.m.
780кг / 780kg

х=155мм 
y=65мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1204 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

ЛЕСКА / LAYER STONE

Размери Dimensions
Плоски / flat
43,5x9,2x2,5см/cm 6 бр/pcs  
24,5x9,2x2,5см/cm 6 бр/pcs
18,5х9,2х2,5см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,5кв.м.Set 
0,48 sq.m.
Ъгъл / angle
17.0x6 ,5x9,2x2,5см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка леска в цвят бял.Облицовката 
се предлага в още 1 цвят кафяв с повърхностно 
оцветяване в два нюанса.На циментова основа, за 
вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,5 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Layer stone  wall cladding in white color. The cladding is 
available in 1 more brown color with surface coloring in 
two shades. Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.5 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1301 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.5кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

25мм / 25mm 17.5кв.м. / 
17.5sq.m.
630кг / 630kg

х=170мм 
y=65мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1301 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

ЛЕСКА / LAYER STONE

Размери Dimensions
Плоски / flat
43,5x9,2x2,5см/cm 6 бр/pcs  
24,5x9,2x2,5см/cm 6 бр/pcs
18,5х9,2х2,5см/cm 6 бр/pcs
Комплект 0,5кв.м.Set 
0,48 sq.m.
Ъгъл / angle
17.0x6 ,5x9,2x2,5см/cm   
10бр/pcs
Комплект0,92л.м. Set 0.92
lin.m.

Стенна облицовка леска в цвят керемидено 
кафяв.Облицовката се предлага в още 1 цвят 
бял.На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 6 бр.Продажба на 0,5 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 10бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Layer stone  wall cladding in brown color. The cladding is 
available in 1 more white color. Cement-based, for indoor 
and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
6 pieces. Sale of 0.5 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
10 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1302 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.5кв.м. / sq.m. 
0.92лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

25мм / 25mm 17.5кв.м. / 
17.5sq.m.
630кг / 630kg

х=170мм 
y=65мм
z=92мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1302 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 ВАРОВИК/ LIMESTONE

Размери Dimensions
Плоски / flat
47,0x12x3,0см/cm 4 бр/pcs  
28,0x12x3,0см/cm 4 бр/pcs
18,5х12х3,0см/cm 4 бр/pcs
Комплект 0,47кв.м.Set 
0,47 sq.m.
Ъгъл / angle
1 8 . 0 x 9 x 1 2 x 3 , 0 с м / c m   
8бр/pcs
Комплект0,96л.м. Set 0.96
lin.m.

Стенна облицовка варовик в цвят сиво 
кремав.Облицовката се предлага в още 1 цвят 
ръждиво жълт.На циментова основа, за вътрешна 
и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 4 бр.Продажба на 0,47 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 8 бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Layer stone  wall cladding in gray cream color. The 
cladding is available in 1 more rusty yellow color. Cement-
based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
4 pieces. Sale of 0.47 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
8 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1401 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.47кв.м. / sq.m. 
0.96лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

30мм / 30mm 22.56кв.м. / 
22.56sq.m.
812кг / 812kg

х=180мм 
y=90мм
z=120мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1401 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 ВАРОВИК/ LIMESTONE

Размери Dimensions
Плоски / flat
47,0x12x3,0см/cm 4 бр/pcs  
28,0x12x3,0см/cm 4 бр/pcs
18,5х12х3,0см/cm 4 бр/pcs
Комплект 0,47кв.м.Set 
0,47 sq.m.
Ъгъл / angle
1 8 . 0 x 9 x 1 2 x 3 , 0 с м / c m   
8бр/pcs
Комплект0,96л.м. Set 0.96
lin.m.

Стенна облицовка варовик в цвят ръждиво 
жълт.Облицовката се предлага в още 1 цвят сиво 
кремав.На циментова основа, за вътрешна и 
външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 3 различни 
дължини по 4 бр.Продажба на 0,47 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 8 бр.Продажба на 0,92л.м. опаковка

Layer stone  wall cladding in rusty yellow color. The 
cladding is available in 1 more rusty gray cream. Cement-
based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 3 different lengths of 
4 pieces. Sale of 0.47 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
8 pcs. Sale of 0.92 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1403 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.47кв.м. / sq.m. 
0.96лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

30мм / 30mm 22.56кв.м. / 
22.56sq.m.
812кг / 812kg

х=180мм 
y=90мм
z=120мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1403 А 



СУХ ЗИД
           dry wall



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СУХ ЗИД / DRY WALL

Размери Dimensions

Плоски / flat
60,0x15x3,5см/cm 6 бр/pcs  
Комплект 0,5кв.м.Set 0,5 
sq.m.

Ъгъл / angle
33.0x16.5x15x3 ,5см/cm   
9бр/pcs
Комплект1,35л.м. Set 1.35
lin.m.

С т е н н а  о б л и ц о в к а  с у х  з и д  в  ц в я т  
кафяв.Облицовката се предлага в още 3 цвята 
ръждиво жълт, червеникав и сив. .На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 6 бр.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 9 бр.Продажба на 1,35л.м. опаковка

 Dry wall cladding in brown color. The cladding is available 
in 3 more, rusty yellow, reddish and gray. Cement-based, 
for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 1 size of 6 pieces. 
Sale of 0.5 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
9 pcs. Sale of 1.35 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1801 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.5кв.м. / sq.m. 
1.35лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

35мм / 35mm 21.00кв.м. / 
21.00sq.m.
1050кг / 1050kg

х=330мм 
y=165мм
z=150мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1801 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СУХ ЗИД / DRY WALL

Размери Dimensions

Плоски / flat
60,0x15x3,5см/cm 6 бр/pcs  
Комплект 0,5кв.м.Set 0,5 
sq.m.

Ъгъл / angle
33.0x16.5x15x3 ,5см/cm   
9бр/pcs
Комплект1,35л.м. Set 1.35
lin.m.

Стенна облицовка сух зид в цвят ,ръждиво 
жълт.Облицовката се предлага в още 3 цвята 
кафяв, червеникав и сив. .На циментова основа, за 
вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 6 бр.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 9 бр.Продажба на 1,35л.м. опаковка

 Dry wall cladding in  rusty yellow color. The cladding is 
available in 3 more, brown, reddish and gray. Cement-
based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 1 size of 6 pieces. 
Sale of 0.5 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
9 pcs. Sale of 1.35 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1802 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.5кв.м. / sq.m. 
1.35лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

35мм / 35mm 21.00кв.м. / 
21.00sq.m.
1050кг / 1050kg

х=330мм 
y=165мм
z=150мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1802 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СУХ ЗИД / DRY WALL

Размери Dimensions

Плоски / flat
60,0x15x3,5см/cm 6 бр/pcs  
Комплект 0,5кв.м.Set 0,5 
sq.m.

Ъгъл / angle
33.0x16.5x15x3 ,5см/cm   
9бр/pcs
Комплект1,35л.м. Set 1.35
lin.m.

Стенна облицовка сух зид в цвят червеникаво-
кафяв.Облицовката се предлага в още 3 цвята 
кафяв, ръждиво жълт и сив. .На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 6 бр.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 9 бр.Продажба на 1,35л.м. опаковка

Dry wall cladding in  reddish-brown  color. The cladding is 
available in 3 more, brown, rusty yellow and gray. 
Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 1 size of 6 pieces. 
Sale of 0.5 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
9 pcs. Sale of 1.35 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1803 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.5кв.м. / sq.m. 
1.35лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

35мм / 35mm 21.00кв.м. / 
21.00sq.m.
1050кг / 1050kg

х=330мм 
y=165мм
z=150мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1803 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СУХ ЗИД / DRY WALL

Размери Dimensions

Плоски / flat
60,0x15x3,5см/cm 6 бр/pcs  
Комплект 0,5кв.м.Set 0,5 
sq.m.

Ъгъл / angle
33.0x16.5x15x3 ,5см/cm   
9бр/pcs
Комплект1,35л.м. Set 1.35
lin.m.

Стенна облицовка сух зид в цвят сив.Облицовката 
се предлага в още 3 цвята кафяв, ръждиво жълт и 
червеникаво-кафяв. .На циментова основа, за 
вътрешна и външна употреба.
При монтаж трябва да  се  разминават  
вертикалните фуги с оглед на това да се  постигне 
нехомогенност и нееднаквост  на паното.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 6 бр.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 9 бр.Продажба на 1,35л.м. опаковка

Dry wall cladding in  gray color. The cladding is available 
in 3 more, brown, rusty yellow and reddish-brown. 
Cement-based, for indoor and outdoor use.
During installation, the vertical joints must be diverged in 
order to achieve inhomogeneity and unevenness of the 
panel.

Flat elements - the package contains 1 size of 6 pieces. 
Sale of 0.5 sq.m. package.
External corner elements - the package contains 1 size of 
9 pcs. Sale of 1.35 l.m. package

Код на продукта / Product code                            1804 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.5кв.м. / sq.m. 
1.35лин.м./ lin.m.

50кг за кв.м. / 
50kg per sq.m.

35мм / 35mm 21.00кв.м. / 
21.00sq.m.
1050кг / 1050kg

х=330мм 
y=165мм
z=150мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1804 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE

Размери Dimensions

30,0x15,0x3,0см/cm 
6 бр/pcs  
Комплект 0,27кв.м.
Set 0,27 sq.m.

Стенна облицовка травертин в жълт цвят.
Чукани външни ръбове.Артикула няма външен 
ъгъл.На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Един размер в опаковка, по 6 бр.

Wall cladding travertine in yellow color.
Hammered outer edges.The item has no outer corner. 
Cement-based, for indoor and outdoor use.
One size in a package, 6 pcs.

Код на продукта / Product code                            1901 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.27кв.м. / sq.m. 40кг за кв.м. / 
40kg per sq.m.

30мм / 30mm 17.28кв.м. / 
17.28sq.m.
692кг / 692kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*

34



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 ЕЛАДА / ELADA

Размери Dimensions

44,5x30x2,0см/cm  2 бр/pcs
30,0x30x2,0см/cm  4 бр/pcs
30,0x15x2,0см/cm  2 бр/pcs
15,0x15x2,0см/cm  4 бр/pcs
  

Комплект 0,81кв.м.
Set 0,81 sq.m.

Стенна облицовка елада в жълтеникаво-кремав 
цвят.Предлага се също в  бежаво-кафяв цвят.
Заоблени външни ръбове.
Артикула няма външен ъгъл.На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
Четири размера в опаковка.

Продажба само в комплект 0,81 кв.м. опаковка.

Elada wall cladding in yellowish-cream color.Also 
available in beige-brown  color.
Rounded outer edges. 
The item has no outer corner. Cement-based, for indoor 
and outdoor use.
Four sizes in a package.

Код на продукта / Product code                            2201 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.81кв.м. / sq.m. 21кг за кв.м. / 
21kg per sq.m.

20мм / 20mm 29.16кв.м. / 
29.16sq.m.
613кг / 613kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 ЕЛАДА / ELADA

Размери Dimensions

44,5x30x2,0см/cm  2 бр/pcs
30,0x30x2,0см/cm  4 бр/pcs
30,0x15x2,0см/cm  2 бр/pcs
15,0x15x2,0см/cm  4 бр/pcs
  

Комплект 0,81кв.м.
Set 0,81 sq.m.

Стенна облицовка елада в бежаво-кафяв 
цвят.Предлага се също в  жълтеникаво-кремав 
цвят.
Заоблени външни ръбове.
Артикула няма външен ъгъл.На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
Четири размера в опаковка.

Продажба само в комплект 0,81 кв.м. опаковка.

Elada wall cladding in beige-brown color.Also available in  
yellowish-cream color.
Rounded outer edges. 
The item has no outer corner. Cement-based, for indoor 
and outdoor use.
Four sizes in a package.

For sale only in a set of 0.81 sq.m. package.

Код на продукта / Product code                            2202 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.81кв.м. / sq.m. 21кг за кв.м. / 
21kg per sq.m.

20мм / 20mm 29.16кв.м. / 
29.16sq.m.
613кг / 613kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СТАРО ДЪРВО / OLD WOOD

Размери Dimensions

109x17x2,5см/cm   3 бр/pcs

Комплект 0,52кв.м.
Set 0,52 sq.m.

Стенна облицовка старо дърво.
Артикула няма външен ъгъл.На циментова 
основа, за вътрешна и външна употреба.
Един размер по 3 бр. в опаковка.

Продажба само в комплект 0,52 кв.м. опаковка.

Wall cladding old wood.
The article has no external corner. Cement-based, for 
indoor and outdoor use.
One size of 3 pcs. in the package.

For sale only in a set of 0.52 sq.m. package.

Код на продукта / Product code                            2401 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.52кв.м. / sq.m. 21кг за кв.м. / 
21kg per sq.m.

25мм / 25mm 20.80кв.м. / 
20.80sq.m.
832кг / 832kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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БИГОР 
BIGOR



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 БИГОР / BIGOR

Размери Dimensions

От 9 до 600кв.смx3,0см   
66 бр

From 9 to 600sq.cmx3.0cm  
66 pcs

Комплект 0,9кв.м.
Set 0,9 sq.m.

Стенна облицовка във вид на шуплест варовиков 
камък бигор.Елементите са поединично в кашон, 
залепват се един до друг максимално плътно и в 
последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.
Артикула няма външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.

Продажба само в комплект 0,9 кв.м. опаковка.

Wall cladding in the form of porous calcareous limestone. 
The elements are individually in a box, glued to each other 
as tightly as possible and subsequently grouted. 
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price.
The article has no external corner. 
Cement-based, for indoor and outdoor use.

For sale only in a set of 0.9 sq.m. package.

Код на продукта / Product code                            2501 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.9кв.м. / sq.m. 25кг за кв.м. / 
25kg per sq.m.

30мм / 30mm 12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
300кг / 300kg

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 РЕЧЕН КАМЪК / RIVER STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 30 до/to 
450кв.см/sq.m.   57 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 100 до/to 
400кв.см/sq.m.   21 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

Стенна облицовка във вид на светъл объл речен 
камък.Предлага се в 2 цветови нюанса, светъл и 
тъмен.Задната / монтажна страна / на камъка е 
плоска.Четири основни цвята смесени в 
кашон.Елементите са поединично в кашон, 
залепват се един до друг максимално плътно и в 
последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м.или 3,0л.м.

Wall cladding in the form of a light round river stone. 
Available in 2 color shades, light and dark. The back / 
mounting side / of the stone is flat. Four main colors mixed 
in a box. The elements are individually in a box, glued 
together as much as possible tightly and subsequently 
grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.

Sale only in a package of 1.0 sq.m. or 3.0 lin.m.

Код на продукта / Product code                            3201 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

25-50мм / 
25-50mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 100-400кв.см
/ from 100-
400sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3201 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 РЕЧЕН КАМЪК / RIVER STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 30 до/to 
450кв.см/sq.m.   57 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 100 до/to 
400кв.см/sq.m.   21 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

Стенна облицовка във вид на тъмен объл речен 
камък.Предлага се в 2 цветови нюанса, светъл и 
тъмен.Задната / монтажна страна / на камъка е 
плоска.Четири основни цвята смесени в 
кашон.Елементите са поединично в кашон, 
залепват се един до друг максимално плътно и в 
последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м или 3,0л.м.

Wall cladding in the form of a dark round river stone. 
Available in 2 color shades, light and dark. The back / 
mounting side / of the stone is flat. Four main colors mixed 
in a box. The elements are individually in a box, glued 
together as much as possible tightly and subsequently 
grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.

Sale only in a package of 1.0 sq.m. or 3.0 lin.m.

Код на продукта / Product code                            3202 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

25-50мм / 
25-50mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 100-400кв.см
/ from 100-
400sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*

41

Код на продукта / Product code                         3202 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 АЛПИЙСКИ КАМЪК / ALPINE STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 70 до/to 
800кв.см/sq.m.   31 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 160 до/to 
860кв.см/sq.m.   19 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

Стенна облицовка във вид на алпийски  
камък.Предлага се в 2 цветови нюанса, светъл и 
тъмен.Четири основни цвята смесени в 
кашон.Елементите са поединично в кашон, 
залепват се един до друг максимално плътно и в 
последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м плоски 
елементи или 3,0 лин.м. ъгли.

Wall cladding in the form of alpine stone. Available in 2 
color shades, light and dark. Four main colors mixed in a 
box. The elements are individually in a box, glued to each 
other as tightly as possible and then grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.

Sale only in a package of 1.0 sq.m. flat elements or 3.0 
lin.m. corner elements. 

Код на продукта / Product code                            3301 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

30-35мм / 
30-35mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 160-860кв.см
/ from 160-
860sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3301 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 АЛПИЙСКИ КАМЪК / ALPINE STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 70 до/to 
800кв.см/sq.m.   31 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 160 до/to 
860кв.см/sq.m.   19 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

Стенна облицовка във вид на алпийски  
камък.Предлага се в 2 цветови нюанса, светъл и 
тъмен.Четири основни цвята смесени в 
кашон.Елементите са поединично в кашон, 
залепват се един до друг максимално плътно и в 
последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м плоски 
елементи или 3,0 лин.м. ъгли.

Wall cladding in the form of alpine stone. Available in 2 
color shades, light and dark. Four main colors mixed in a 
box. The elements are individually in a box, glued to each 
other as tightly as possible and then grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.

Sale only in a package of 1.0 sq.m. flat elements or 3.0 
lin.m. corner elements. 

Код на продукта / Product code                            3302 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

30-35мм / 
30-35mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 160-860кв.см
/ from 160-
860sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3302 А 



ДЯЛАН КАМЪК
          CUT STONE



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

  ДЯЛАН КАМЪК/ CUT STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 25 до/to 
260кв.см/sq.m.   72 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 60 до/to 
240кв.см/sq.m.   42 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

С т е н н а  о бл и ц о в к а  въ в  в и д  н а  д я л а н   
камък.Предлага се в 3 цветови нюанса, сив, 
ръждиво кафяв и червен.Четири основни цвята 
смесени в кашон.Елементите са поединично в 
кашон, залепват се един до друг максимално 
плътно и в последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м плоски 
елементи или 3,0 лин.м. ъгли.

Wall cladding in the form of cut stone. Available in 3 color 
shades, gray,rusty brown and red. Four main colors 
mixed in a box. The elements are individually in a box, 
glued to each other as tightly as possible and then 
grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.
  

Sale only in a package of 1.0 sq.m. flat elements or 3.0 
lin.m. corner elements. 

Код на продукта / Product code                            3401 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

40-50мм / 
40-50mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 60-240кв.см
/ from 60-
240sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3401 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

  ДЯЛАН КАМЪК/ CUT STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 25 до/to 
260кв.см/sq.m.   72 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 60 до/to 
240кв.см/sq.m.   42 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

С т е н н а  о бл и ц о в к а  въ в  в и д  н а  д я л а н   
камък.Предлага се в 3 цветови нюанса, сив, 
ръждиво кафяв и червен.Четири основни цвята 
смесени в кашон.Елементите са поединично в 
кашон, залепват се един до друг максимално 
плътно и в последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м плоски 
елементи или 3,0 лин.м. ъгли.

Wall cladding in the form of cut stone. Available in 3 color 
shades, gray,rusty brown and red. Four main colors 
mixed in a box. The elements are individually in a box, 
glued to each other as tightly as possible and then 
grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.
  

Sale only in a package of 1.0 sq.m. flat elements or 3.0 
lin.m. corner elements. 

Код на продукта / Product code                            3402 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

40-50мм / 
40-50mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 60-240кв.см
/ from 60-
240sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3402 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

  ДЯЛАН КАМЪК/ CUT STONE

Размери Dimensions

Плоски / flat
От/from 25 до/to 
260кв.см/sq.m.   72 бр/pcs
Комплект 
1,0кв.м/sq.m.set

Ъгъл / angle
От/from 60 до/to 
240кв.см/sq.m.   42 бр/pcs
Комплект 3,0л.м/lin.m.set

С т е н н а  о бл и ц о в к а  въ в  в и д  н а  д я л а н   
камък.Предлага се в 3 цветови нюанса, сив, 
ръждиво кафяв и червен.Четири основни цвята 
смесени в кашон.Елементите са поединично в 
кашон, залепват се един до друг максимално 
плътно и в последствие се фугират.
Фугата е показана с демонстрационна цел и не е 
включена в цената.Артикула има външен ъгъл.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Продажба само на опаковка  по 1,0 кв.м плоски 
елементи или 3,0 лин.м. ъгли.

Wall cladding in the form of cut stone. Available in 3 color 
shades, gray,rusty brown and red. Four main colors 
mixed in a box. The elements are individually in a box, 
glued to each other as tightly as possible and then 
grouted.
The joint is shown for demonstration purposes and is not 
included in the price. The item has an outer corner.
Cement based, for indoor and outdoor use.
  

Sale only in a package of 1.0 sq.m. flat elements or 3.0 
lin.m. corner elements. 

Код на продукта / Product code                            3404 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

40-50мм / 
40-50mm

12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

от 60-240кв.см
/ from 60-
240sq.m.

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3404 А 



СТАРИННА ТУХЛА
                      OLD BRICK



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СТАРИННА ТУХЛА / OLD BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
25,0x6x1,8см/cm  32 бр/pcs  
Комплект 0,56кв.м.Set 
0,56 sq.m.

Ъгъл / angle
15x6x6x1,8см/cm  14бр/pcs
Комплект2,85л.м. Set 2.85
lin.m.

Стенна облицовка старинна тухла.Облицовката 
се предлага в 3 цвята бял, сивокремав  и червен.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 32 бр.Продажба на 0,56 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 14 бр.Продажба на 2,85л.м. опаковка

Wall cladding antique brick. The cladding is available in 3 
colors white, gray-cream and red.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 1 length of 32 pcs. 
Sale of 0.56 sq.m. package.External corner elements - 
the package contains 1 size of 14 pieces. Sale of 2.85 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            1601 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.56кв.м. / sq.m. 
2.85лин.м./ lin.m.

32кг за кв.м. / 
32kg per sq.m.

15-18мм / mm 31.36кв.м. / 
31.36sq.m.
1004кг / 1004kg

х=150мм 
y=60мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1601 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СТАРИННА ТУХЛА / OLD BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
25,0x6x1,8см/cm  32 бр/pcs  
Комплект 0,56кв.м.Set 
0,56 sq.m.

Ъгъл / angle
15x6x6x1,8см/cm  14бр/pcs
Комплект2,85л.м. Set 2.85
lin.m.

Стенна облицовка старинна тухла.Облицовката 
се предлага в 3 цвята бял, сивокремав  и червен.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 32 бр.Продажба на 0,56 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 14 бр.Продажба на 2,85л.м. опаковка

Wall cladding antique brick. The cladding is available in 3 
colors white, gray-cream and red.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 1 length of 32 pcs. 
Sale of 0.56 sq.m. package.External corner elements - 
the package contains 1 size of 14 pieces. Sale of 2.85 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            1602 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.56кв.м. / sq.m. 
2.85лин.м./ lin.m.

32кг за кв.м. / 
32kg per sq.m.

15-18мм / mm 31.36кв.м. / 
31.36sq.m.
1004кг / 1004kg

х=150мм 
y=60мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1602 А 



СТАРИННА ТУХЛА 1603
             old brick 1603



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СТАРИННА ТУХЛА / OLD BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
25,0x6x1,8см/cm  32 бр/pcs  
Комплект 0,56кв.м.Set 
0,56 sq.m.

Ъгъл / angle
15x6x6x1,8см/cm  14бр/pcs
Комплект2,85л.м. Set 2.85
lin.m.

Стенна облицовка старинна тухла.Облицовката 
се предлага в 3 цвята бял, сивокремав  и червен.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 32 бр.Продажба на 0,56 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 14 бр.Продажба на 2,85л.м. опаковка

Wall cladding antique brick. The cladding is available in 3 
colors white, gray-cream and red.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 1 length of 32 pcs. 
Sale of 0.56 sq.m. package.External corner elements - 
the package contains 1 size of 14 pieces. Sale of 2.85 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            1603 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.56кв.м. / sq.m. 
2.85лин.м./ lin.m.

32кг за кв.м. / 
32kg per sq.m.

15-18мм / mm 31.36кв.м. / 
31.36sq.m.
1004кг / 1004kg

х=150мм 
y=60мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1603 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 СТАРИННА ТУХЛА / OLD BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
25,0x6x1,8см/cm  32 бр/pcs  
Комплект 0,56кв.м.Set 
0,56 sq.m.

Ъгъл / angle
15x6x6x1,8см/cm  14бр/pcs
Комплект2,85л.м. Set 2.85
lin.m.

Стенна облицовка старинна тухла.Облицовката 
се предлага в 3 цвята бял, сивокремав  и червен.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 1  дължина 
по 32 бр.Продажба на 0,56 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 14 бр.Продажба на 2,85л.м. опаковка

Wall cladding antique brick. The cladding is available in 3 
colors white, gray-cream and red.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 1 length of 32 pcs. 
Sale of 0.56 sq.m. package.External corner elements - 
the package contains 1 size of 14 pieces. Sale of 2.85 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            1604 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.56кв.м. / sq.m. 
2.85лин.м./ lin.m.

32кг за кв.м. / 
32kg per sq.m.

15-18мм / mm 31.36кв.м. / 
31.36sq.m.
1004кг / 1004kg

х=150мм 
y=60мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         1604 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 РИМСКА ТУХЛА / ROMAN BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
8-26,0x3,5x2,5см/cm  52 
бр/pcs  
Комплект 0,50кв.м.Set 
0,50 sq.m.

Ъгъл / angle
2 3 x 9 , 5 x 3 , 5 x 2 , 5 с м / c m   
64бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка римска тухла.Облицовката се 
предлага в 3 цвята бял, жълтокремав  и 
червенокафяв.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 12мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 52 бр. 
тухли.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 64 бр.Продажба на 3,00л.м. опаковка

Roman brick wall cladding. The cladding is available in 3 
colors white, yellow-cream and red-brown.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Installation at 
a distance of 12 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 52 pcs. bricks. Sale 
of 0.50 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 64 pcs. Sale of 3.00 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            2901 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.50кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

25мм / mm 28.00кв.м. / 
28.00sq.m.
1008кг / 1008kg

х=230мм 
y=95мм
z=35мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         2901 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 РИМСКА ТУХЛА / ROMAN BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
8-26,0x3,5x2,5см/cm  52 
бр/pcs  
Комплект 0,50кв.м.Set 
0,50 sq.m.

Ъгъл / angle
2 3 x 9 , 5 x 3 , 5 x 2 , 5 с м / c m   
64бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка римска тухла.Облицовката се 
предлага в 3 цвята бял, жълтокремав  и 
червенокафяв.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 12мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 52 бр. 
тухли.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 64 бр.Продажба на 3,00л.м. опаковка

Roman brick wall cladding. The cladding is available in 3 
colors white, yellow-cream and red-brown.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Installation at 
a distance of 12 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 52 pcs. bricks. Sale 
of 0.50 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 64 pcs. Sale of 3.00 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            2902 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.50кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

25мм / mm 28.00кв.м. / 
28.00sq.m.
1008кг / 1008kg

х=230мм 
y=95мм
z=35мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         2902 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 РИМСКА ТУХЛА / ROMAN BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
8-26,0x3,5x2,5см/cm  52 
бр/pcs  
Комплект 0,50кв.м.Set 
0,50 sq.m.

Ъгъл / angle
2 3 x 9 , 5 x 3 , 5 x 2 , 5 с м / c m   
64бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка римска тухла.Облицовката се 
предлага в 3 цвята бял, жълтокремав  и 
червенокафяв.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 12мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 52 бр. 
тухли.Продажба на 0,50 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 64 бр.Продажба на 3,00л.м. опаковка

Roman brick wall cladding. The cladding is available in 3 
colors white, yellow-cream and red-brown.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Installation at 
a distance of 12 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 52 pcs. bricks. Sale 
of 0.50 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 64 pcs. Sale of 3.00 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            2903 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.50кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

36кг за кв.м. / 
36kg per sq.m.

25мм / mm 28.00кв.м. / 
28.00sq.m.
1008кг / 1008kg

х=230мм 
y=95мм
z=35мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         2903 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 КИРПИЧЕНА ТУХЛА / CLAY BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
23,0x6,0x2,5см/cm  32 
бр/pcs  
Комплект 0,58кв.м.Set 
0,58 sq.m.

Ъгъл / angle
22,5x9,5x6,0x2,5см/cm   
40бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка кирпичена тухла.Облицовката 
се предлага в 5 цвята.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.

Плоски елементи-опаковката съдържа 32 бр. 
тухли.Продажба на 0,58 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 
размер по 40 бр.Продажба на 3,00л.м. опаковка

Brick wall cladding. The cladding is available in 5 colors.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 32 pcs. bricks. Sale 
of 0.58 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 40 pcs. Sale of 3.00 l.m. 
package

Код на продукта / Product code                            3101 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.58кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

30кг за кв.м. / 
30kg per sq.m.

25мм / mm 32.48кв.м. / 
32.48sq.m.
975кг / 975kg

х=2205м 
y=95мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3101 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 КИРПИЧЕНА ТУХЛА / CLAY BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
23,0x6,0x2,5см/cm  32 
бр/pcs  
Комплект 0,58кв.м.Set 
0,58 sq.m.

Ъгъл / angle
22,5x9,5x6,0x2,5см/cm   
40бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка кирпичена тухла.Облицовката 
се предлага в 5 цвята.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.Облицовката може да 
бъде поръчана без избелените тухли.

Плоски елементи-опаковката съдържа 32 бр. 
тухли.Продажба на 0,58 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 

Brick wall cladding. The cladding is available in 5 colors.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.The cladding can be ordered 
without bleached bricks.

Flat elements - the package contains 32 pcs. bricks. Sale 
of 0.58 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 40 pcs. Sale of 3.00 l.m. 

Код на продукта / Product code                            3102 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.58кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

30кг за кв.м. / 
30kg per sq.m.

25мм / mm 32.48кв.м. / 
32.48sq.m.
975кг / 975kg

х=2205м 
y=95мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*

58

Код на продукта / Product code                         3102 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 КИРПИЧЕНА ТУХЛА / CLAY BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
23,0x6,0x2,5см/cm  32 
бр/pcs  
Комплект 0,58кв.м.Set 
0,58 sq.m.

Ъгъл / angle
22,5x9,5x6,0x2,5см/cm   
40бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка кирпичена тухла.Облицовката 
се предлага в 5 цвята.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.Облицовката може да 
бъде поръчана без избелените тухли.

Плоски елементи-опаковката съдържа 32 бр. 
тухли.Продажба на 0,58 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 

Brick wall cladding. The cladding is available in 5 colors.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.The cladding can be ordered 
without bleached bricks.

Flat elements - the package contains 32 pcs. bricks. Sale 
of 0.58 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 40 pcs. Sale of 3.00 l.m. 

Код на продукта / Product code                            3103 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.58кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

30кг за кв.м. / 
30kg per sq.m.

25мм / mm 32.48кв.м. / 
32.48sq.m.
975кг / 975kg

х=2205м 
y=95мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3103 А 



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 КИРПИЧЕНА ТУХЛА / CLAY BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
23,0x6,0x2,5см/cm  32 
бр/pcs  
Комплект 0,58кв.м.Set 
0,58 sq.m.

Ъгъл / angle
22,5x9,5x6,0x2,5см/cm   
40бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка кирпичена тухла.Облицовката 
се предлага в 5 цвята.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.Облицовката може да 
бъде поръчана без избелените тухли.

Плоски елементи-опаковката съдържа 32 бр. 
тухли.Продажба на 0,58 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 

Brick wall cladding. The cladding is available in 5 colors.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.The cladding can be ordered 
without bleached bricks.

Flat elements - the package contains 32 pcs. bricks. Sale 
of 0.58 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 40 pcs. Sale of 3.00 l.m. 

Код на продукта / Product code                            3104 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.58кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

30кг за кв.м. / 
30kg per sq.m.

25мм / mm 32.48кв.м. / 
32.48sq.m.
975кг / 975kg

х=2205м 
y=95мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3104 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 КИРПИЧЕНА ТУХЛА / CLAY BRICK

Размери Dimensions

Плоски / flat
23,0x6,0x2,5см/cm  32 
бр/pcs  
Комплект 0,58кв.м.Set 
0,58 sq.m.

Ъгъл / angle
22,5x9,5x6,0x2,5см/cm   
40бр/pcs
Комплект3,00л.м. Set 3.00

Стенна облицовка кирпичена тухла.Облицовката 
се предлага в 5 цвята.
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Монтаж на разстояние 10мм.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.Облицовката може да 
бъде поръчана без избелените тухли.

Плоски елементи-опаковката съдържа 32 бр. 
тухли.Продажба на 0,58 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 1 

Brick wall cladding. The cladding is available in 5 colors.
Cement-based, for indoor and outdoor use. Mounting at a 
distance of 10 mm.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.The cladding can be ordered 
without bleached bricks.

Flat elements - the package contains 32 pcs. bricks. Sale 
of 0.58 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 1 size of 40 pcs. Sale of 3.00 l.m. 

Код на продукта / Product code                            3105 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

0.58кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

30кг за кв.м. / 
30kg per sq.m.

25мм / mm 32.48кв.м. / 
32.48sq.m.
975кг / 975kg

х=2205м 
y=95мм
z=60мм

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3105 А 
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ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 МИКС / MIX

Размери Dimensions

Плоски / flat
арт/art 3301-25%,3302-
25%,2501-25%,  2901-
12,5%,2902-12,5%  
Комплект 1,00кв.м.Set 
1,00 sq.m.
Ъгъл / angle
аналогично / similarly
Комплект 3,00л.м.
Set 3.00 lin.m.

Стенна облицовка готов микс.
Готов микс от алпийски камък арт.3301-25%  
арт.3302-25% бигор арт.2501-25%, римска тухла 
арт.2901-12,5%  и арт.2902-12,5%
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.
Показаната фуга е с демонстрационна цел и не е 
включена в доставката.
Плоски елементи-опаковката съдържа 1 кв.м. 
Продажба на 1,00 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 3 
л.м. Продажба на 3,00л.м. опаковка

Wall cladding ready mix.
Ready mix of alpine stone art.3301-25% art.3302-25%  
bigor art.2501-25%, Roman brick art.2901-12.5% and 
art.2902-12.5%
Cement based, for indoor and outdoor use.
The shown joint is for demonstration purposes and is not 
included in the delivery.

Flat elements - the package contains 1 sq.m. For sale 
1.00 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 3 l.m. Sale of 3.00 l.m. package

Код на продукта / Product code                            3601 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

25-35мм / mm 12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

аналогично /
similarly

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3601 А 
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mix art. 3701



RRRR

ОБЛИЦОВКИ  / FACINGS

 МИКС / MIX

Размери Dimensions

Плоски / flat
арт/art 3201-25%,3202-
25%,3402 -25%,  3101-
15%,2901-5% 2902-5%  
Комплект 1,00кв.м.Set 
1,00 sq.m.
Ъгъл / angle
аналогично / similarly
Комплект 3,00л.м.
Set 3.00 lin.m.

Стенна облицовка готов микс.
Готов микс от речен камък арт.3201-25% арт.3202-
25% дялан камък арт.3402-25% кирпичена тухла
арт.3101-15% римска тухла арт.2901-5% арт.2902-
5%
На циментова основа, за вътрешна и външна 
употреба.Показаната фуга е с демонстрационна 
цел и не е включена в доставката.
Плоски елементи-опаковката съдържа 1 кв.м. 
Продажба на 1,00 кв.м.  опаковка.
Външни ъглови елементи-опаковката съдържа 3 
л.м. Продажба на 3,00л.м. опаковка

Wall cladding ready mix.
Ready mix of river stone art.3201-25% art.3202-25% cut 
stone art.3402-25% adobe brickart.3101-15% roman 
brick art.2901-5% art.2902-5%
Cement-based, for indoor and outdoor use. The shown 
joint is for demonstration purposes and is not included in 
the delivery.

Flat elements - the package contains 1 sq.m. For sale 
1.00 sq.m. package.External corner elements - the 
package contains 3 l.m. Sale of 3.00 l.m. package

Код на продукта / Product code                            3701 

моля сканирайте 
QR кода

please scan the 
QR code

Легенда на стр. 3 / Legend on page 3  

Технически характеристики / Specifications  

Параметри / Parameters   

1.0кв.м. / sq.m. 
3.00лин.м./ lin.m.

45кг за кв.м. / 
45kg per sq.m.

25-50мм / mm 12.00кв.м. / 
12.00sq.m.
540кг / 540kg

аналогично /
similarly

Размерите и теглото са индикативни и могат да 
варират в определени граници. Възможни са 
също минимални цветови разлики / Dimensions and 
weight are indicative and may vary within certain limits. 
Minimal color differences are also possible

*
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Код на продукта / Product code                         3701 А 
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 МОНТАЖ  / MOUNT

 СХЕМИ / SCHEMES

*
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 МОНТАЖ  / MOUNT

 СХЕМИ / SCHEMES

*

СТАРИЯТ ГРАД / OLD TOWN

1 ПАКЕТ /  1 PACKAGE 
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+ 359887413702

26 Северна Индустриална зона, Ловеч

info@kam.bg

www.kam.bg
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