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НОВ ИНТЕРИОР. НОВА ЕНЕРГИЯ. 

Епоксидни подови покрития
Предимствата на Тухличките Meldorfer 
пред Клинкера

Допълнителна тема



НОВИЯТ ИНТЕРИОР НОСИ 
        НОВА ЕНЕРГИЯ
Когато кажем думичката 
„интериор“, в главата ни 
изскачат сложни комбинации 
от обзавеждане, декор и 
цветове. Елементите са 
много и обикновено отвличат 
вниманието ни напълно. Кой е 
най-мекият диван, кои столове 
са най-красиви, дали точно 
тази лампа ще стои добре над 
кухненската маса… А всъщност 
нещо много съществено се 
случва зад всичко това – 
оформлението на стените. 

Промяната на интериора 
създава изцяло ново усещане 
у дома. Независимо дали 
ще смените само цвета на 
стените с боя или ще оформите 

пространства с декоративни 
мазилки.

Все  по-предпочитани в последно 
време са декоративните 
мазилки и не само заради 
нестандартните визии, но и 
заради изцяло допълнителните 
характеристики, с които 
изпъкват, а именно лесно 
почистване, разнообразно 
структуриране, цветова гама, 
възможност за полагане в мокри 
помещения и други.

Caparol постоянно разработва 
нови техники и подобрява 
съществуващите такива. В 
началото на годината отдел 
Иновации и Развойна дейност 

представиха няколко нови 
техники, които впечатляват с 
изобилие от нюанси. 

„Antik Aquarell“ е техника, с 
която създавате автентични 
ефекти. Цветовата комбинация 
е според вашия вкус.  Техниката 
се постига с три продукта:
Capadecor® MultiStruktur 
Metallocryl Interior
DecoLasur Matt
Детайли за изпълнението може 
да видите: https://bit.ly/3FgRIwj 

MultiStruktur Fein „Linnen 
Struktur“, е техника, която ви 
дава възможност да създадете 
повърхност наподобяваща 
текстил. Материалът се нанася 
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хоризонтално, изчаква се да изсъхне и се 
нанася втори слой вертикално. След което 
се пришкурва, за да се появят нишките на 
първия слой. 
За да стане по-ефектно препоръчваме 
двата слоя да са с два различни (по-
контрастни) цветове. По-този начин 
помещението ще придобие още по-
индивидуален характер.
Детайли за изпълнението: 
https://bit.ly/3GIMtpU

Когато се спрем на декоративна техника 
първоначално трябва да сме наясно 
какви са изискванията към основата. 
При повечето фини мазилки се изисква 
основата да е подготвена минимум на Q4 
финиш, след което да се нанасят. Добрата 
подготовка на основата е важен фактор за 
добър краен резултат. 
Голяма част от мазилките могат да се 
структурират по много начини, затова и 
самият майстор е от съществено значение. 

Декоративна техника, която може да 
се нанася в помещения с по-висока 
влажност са Stucco Di Luce, както и 
техники изградени с Armareno 700.

Stucco Di Luce е силно устойчива на 
механично натоварване и може да се 
тонира в огромно разнообразие от цветове. 
С DI Luce ще получите повърхности с 
огледален блясък. 
- Лесна за почистване
- С много добра дифузия
- Устойчива на почистване
Детайли: http://bit.ly/2RPjfx6 

Armareno 700 е суха минерална смес, с 
която може да сътворите почти всичко, 
което въображението ви роди. Ефект 
на дърво, бетон, травертин, различни 
структури …. Този материал е с огромни 
възможности.
Детайли: http://bit.ly/2thgfS3 

Напредъкът на строителните 
технологии ни помага да оформим 
облика на нашите домове и офиси 
по-лесно, достъпно и ни предлага 
все повече решения. Вече можем да 
изразим индивидуалността си по много 
различни начини.

Тухличките Meldorfer са един от 
тях. Meldorfer са декоративни 
облицовъчни тухлички, изработени 
от висококачествени естествени 
материали. В сравнение със 
стандартните тухли, те са изключително 
гъвкави и устойчиви и много лесни за 
монтаж. 

Финишният дизайн на всеки 
отделен елемент от серията е ръчно 
изработен, което създава неповторима 
автентичност. Подходящи са за 
приложение както за отделяне на 
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акцентни стени в интериора, така и за финален 
щрих на екстериора.

Meldorfer са вдъхновени от класиката. Но освен 
традиционните форми и дизайни, се предлагат и 
в нестандартни размери, форми и цветове. 
Серията New Design е вдъхновена от природните 
пейзажи и различните сезони. Почти като 
произведение на изкуството, декоративните тухли 
ни изненадват с много комбинации и колорит. 

• Много по-ниско тегло (около 5kg/m2), спрямо клинкера (20-
23kgm2)
• Лесен и бърз монтаж; Не са необходими специални 
инструменти и транспорт
• Пестите 5 пъти повече време и средства за монтаж спрямо 
клинкера
• Неразуршим материал от атмосферните влияния
• Устойчиви на механично натоварване
• Изключително висока устойчивост на замръзване и UV лъчи
• САМО 8 mm дебелина на покритието /заедно с лепилния 
слой/; Разнообразни дизайни, подходящи и за приложение в 
интериора
• Клас на горимост A1
• Отлична дифузионна способност

Серията Free Style пък съвсем излиза от 
границите на познатото и отваря нови 
възможности за творческата свобода. 
Наситени цветове в комбинация с по-бледи 
или пък различни геометрични форми. 
Изборът е разнообразен и е изцяло според 
вашия вкус.
Детайли: http://bit.ly/375Ei4h 

А най-хубавото е, че са лесни за монтаж. 
Необходима е само лепилно-шпакловъчна 
смес. Не ви е необходим специалист за 
монтажа им.
Декоративните техники са океан от 
възможности за оформяне на интериора. Те 
трябва да кореспондират с обитателите, за 
да се създаде уют и комфорт в помещението. 
Много важен елемент са и мебелите, за 
да се не се получи еклектика на стилове, 
а помещението да буди възхищение и 
наслада.

Специалистите на Caparol са на ваше 
разположение при въпроси. Не се колебайте 
да се свържете с нас или ни посетете в 
шоурума ни в София.
Контакти: https://bit.ly/2UL2ncj 

Предимства на MELDPRFER пред клинкера 
и другите алтернативни продукти



Caparol Актуално

Обект 3

Епоксидните покрития - устойчиви, 
красиви и функционални
Съвременните епоксидни покрития предлагат 
много възможности за приложение. Подходящи 
са както за еднофамилни жилища, така и за 
обществени сгради, детски градини, училища, 
болници, балкони, паркинги, индустриални 
производства, където трафикът и натоварването 
са големи. 

Caparol предлага широка гама от продукти и 
системи Disbon, които са:
• Устойчиви на атмосферни влияния, UV- лъчи 
и температурни промени
• Устойчиви на химически и почистващи 
препарати
• Устойчиви на механични натоварвания, 
свързани с мебели
• Безвредни и икономични
• Дълготрайност на покритието 

DISBON предлага разнообразие от продукти 
и системи, ориентирани към бъдещето, 
които дават сигурност на потребителите. 
Десетилетията опит на DISBON в сектора за 
индустриални подови настилки е от полза както 
за производителите, така и за изпълнителите.

Епоксидните покрития са все по-предпочитани 
и за оформление на различните повърхности 
в интериора. Хората прекарват по-голямата 
част от деня на закрито, където са изложени на 
влиянието на различни вещества – химични, 
разтворители или пластификатори, фин прах 
или микроорганизми. Нивото на концентрация 
на замърсители във въздуха в помещението 
зависи до голяма степен и от използваните 
строителни продукти.

Конвенционалните подови покрития често 
съдържат химически компоненти като бензилов 
алкохол, който се отделя в помещенията. 
При определени концентрации някои от тези 
вещества не само излъчват миризма, но и могат 
да повлияят на здравето на хората - особено ако 
са изложени на тях в продължение на часове.

DISBON серията се развива постоянно. 
Новите покрития са с минимално съдържание 
на емисии, така че да са безвредни (както за 
потребителите, така и за монтажниците).

Продуктите са тествани в съответствие със 
строгите критерии за въздух в помещенията 
на AgBB. Всички продукти, които отговарят на 
тях и са одобрени за интериорно полагане са 
маркирани с печат на AgBB.

Допълнителни области на приложение:
• Проводими системи за покритие за 
индустриални подове
• Специални покрития съгласно WHG
• Системи за дифузионно покритие за 
индустриални подове
• Системи за покритие на балкони
• Системи за покритие на паркинги/ гаражи
• Системи за декоративно покритие за 
интериор
• Системи за премостване на индустриални 
подове

Детайли и консултация: 
https://bit.ly/3jZpxb6



 

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 


