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Цветните фасади на Резиденшъл парк Лозен
Силиконови мазилки Caparol

Декоративни тухлички Meldorfer

www.caparol.bg



„Резиденшъл Парк Лозен“ е 
жилищен комплекс от затворен 
тип. Мащабният обект се 
изгражда на няколко етапа; 
освен жилищни сгради в него 
се предвижда построяване и 
на училище, детска градина, 
спортен комплекс, заведения 
за хранене, магазини и офис 
помещения.
За постигането на красивите 
и устойчиви фасади, 
инвеститорите се спряха на  
продукти и системи Capa-
rol, гарантиращи здравина и 
екологичност. 

За изпълнение на цветните 
фасади са използвани 

силиконови мазилки Caparol, 
които гарантират устойчивост 
на покритието и плътни 
цветове, устойчиви на UV 
лъчи. 

Силиконовите ни мазилки се 
отличават с 
- висока пропускливост на 
водни пари; 
- устойчивост на неблагопри-
ятни атмосферни условия;
- много добра хидрофобност;
- екологичност;
- дълготрайна устойчивост на 
цветовете на UV лъчи; 
- създават защитен филм 
срещу водолюбиви организми, 
гъбички и мухъл.

Детайли за мазилките:
https://bit.ly/35GFdtC 

Идеята на архитектите да има 
разнообразие от цветове, които 
създават настроение, комфорт 
и да са в унисон с района, в 
който се намира комплекса, за 
нас не беше трудно изпълнима 
задача.
В цветовите палитри на 
Caparol има над 3 млн. цвята.

Избраните цветове са 
керемиденото Bordeaux 35, 
зеленото Pinie 40, оранжевата 
Papaya 95, кафявото Amber 20, 
слънчевото жълто Ginser 140, 
сивото Granit 20 и натурално 

Цветните фасади създават уют и 
настроение!
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бяло.
Всички мазилки и бои  са 
тонирани със специални пиг-
менти, които са устойчиви на UV 
лъчи и ще се запазят цветовете 
свежи (без да избелеят) години 
наред.

За да се отделят естетически 
различните нюанси е 
използвана армиращата мрежа 
Capatect BossenGewebe, която 
освен чисто декоративно 
свойство, допълнително армира 
и покритието.

Желанието на инвеститора да 
няма видима цветова разлика 
между основната фасада и зоната 
на цокъла е реализирано със 
специалната хидроизолационна 
шпакловка  SockelFlex. 

Capatect SockelFlex е oрганична 
шпакловъчна смес, която служи 

за армиране и за влагозащитно 
(хидроилзолиращо) покритие 
в зоната на цокъла (в зоната 
на контакт със земята) и за 
уплътняване в областта на 
подпрозоречни первази.
Детайли: https://bit.ly/3zcLjj0 

Това е продукт, който се нанася 
до основата на постройката, 
след което се боядисва в 
желан цвят.  За боядисване 
на SockelFlex-a е използвана 
фасадната боя Carbosil, която 
е тонирана в цветовете на 

основната мазилка. 
По този начин се постига 
желания от клиента 
ефект (един цвят върху 
цялата фасада) и добра 
хидроизолация на 
покритието.

Carbosil FassadenFarbe 
е фасадна боя на силиконова 
основа в комбинация с карбо-
нови нишки. Интегрираната 
нано-кварцова структура  в 
боята придава на финишното 
покритието самопочистващ 
ефект.
Характеристики:
- не е термопластична (не 
омеква под действието на 
топлината);
- с ниско повърхностно 
напрежение;
- образува активна капилярна 
зона, позволяваща бързо 
съхнене;
- паропропусклива;
- устойчива на действието на 
агресивните замърсяващи 
фактори от въздуха;
-съдържа специални пигмен-
ти с фото-каталитичен ефект.

Вижте: https://bit.ly/2SyF1JO 
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В проекта на  “Иво Петров 
Архитекти” са заложени 
фасади с тухлена визия.
Декоративните тухлички 
Meldorfer  са идеалното 
решение за постигане на 
висококачествено покритие с 
ефект на естествена тухлена 
зидария. 

Характеристики:
- много леки прибл. 5kg/m2;  
(до 70% по-ниско тегло на 
системата в сравнение с 
керамичните фасадни покри-
тия); 
- много лесен монтаж (поради 
ниското тегло не са необходими 
с допълнителни структури за 
закрепване при монтажа);
- дебелина прибл. 4-6 mm;  
- устойчиви на атмосферни 
влияния и механични натовар-
вания;
- устойчиви на UV лъчи и 
почистване;

- гъвкави;
- много добра дифузионна 
способност; 
- уникален външен вид.

Тухличките са изключително 
лесни за монтаж. След нанасяне 
на лепилно-шпакловъчната 
смес се залепят, след което 
фугата се заглажда.

Лепилоно-шпакловъчната смес 
се предлага в няколко нюанса. 
Тухличките Meldorfer са ръчно 
изработени и се предлагат в 

огрномно разнообразие от 
сруктури, размери и цветове. 

Пълната гама може да видите 
като кликнете на линка: 
http://bit.ly/375Ei4h 

ВИДЕО ЗА ОБЕКТА:
https://bit.ly/3qnFziv 

Ако имате въпроси за 
вложените в проекта продукти, 
търговските ни представители 
са на ваше разположение.
Контакти: https://bit.ly/2UL2ncj 
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Пълните условия може да видите тук: https://bit.ly/3j5abU5 



 

ДАУ Бента България ЕООД 
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8 
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65
 

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади 
- изток, бл.19, гр. София 
Телефон: + 359 887 803 298
 

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37, 
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

Харесайте страницата ни във Facebook и ни 

последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до 

• Новини

• Вдъхновяващи визии

• Иновации

Facebook http://bit.ly/2Gj8r5B 

Instagram http://bit.ly/2YdsIUk 


