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CAPAROL Актуално
Бои/  Лакове /  Топлоизолация/  Специални продукти 

КЛАСИКА & ИНОВАТИВНОСТ



MELDORFER ORIGINAL 

Мислили ли сте си някога, че 
тухлената визия ще е толкова 
харесвана?
Ние от Caparol сме на мнение, 
че класиката винаги е на мода! 
А за да можем да откликнем 
на съвремието, комбинирахме 
класиката с иновативните 
технологии и създадохме 
ORIGINAL MELDORFER®

Meldorfer са декоративни 
плоски тухлички, които са 
перфектна алтернатива на 
клинкера и всички декоративни 
мазилки. 
Te са универсално покритие, 
което може да се използва 
в екстериора и интериора. 
Идеални са за финишно 
покритие върху всякакъв вид 
топлоизолационни системи - 
вентилирани окачени фасадни 
или монолитни конструкции.

За монтажа на Meldorf-
er не е от значение какъв 
топлоизолационен материал 
ще използвате. Нещо повече, 
тухличките Meldorfer могат да 
се прилагат към изолационни 
панели от минерална вата и 
EPS. 
За разлика от конвенционалните 
продукти, които използват 
твърди повърхности и имат 
нужда от допълнително 
укрепване, за монтажа на 
Meldorfer не е необходимо нищо 
освен лепилно-шпакловъчна 
смес.
Няма нужда и от допълнителен 
материал за фугиране. Процеси-
те на залепване и образуване 
на фуги се извършват в две 
стъпки като се използва един 
материал.
Финалният слой е изключително 
тънък - само 8 mm, като 

това включва и лепилно-
шпакловъчния слой. 
Meldorfer са изключително 
устойчиви на механични  
натоварвания и замръзване.
Повърхностите са устойчиви 
също на замръзване и UV лъчи.
Неразуршим материал от 
атмосферните влияния!

Независимо дали се използват 
на открито или на закрито, 
многофункционалните тухлички 
Meldorfer® се отличават с 
изключителни характеристики. 

Ниското тегло  (около 5kg/
m2) го прави изключително 
лесен за монтаж. За сравнение 
клинкера е с тегло 20-23kg/m2.  
Не са необходими специални 
инструменти и транспорт, 
което от своя страна  пести 
допълнителни разходи.
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Meldorfer предлагат разнообразни 
дизайнерски възможности, вариращи от 
класически тухлен вид до персонализирани 
артистични концепции.

От какво са изработени тухличките 
Meldorfer? 

Естествен материал, съставен от пясък, смлян 
камък, пълнители и свързващи вещества. 
Комбинацията от материали позволява 
своевременно производство, което 
пести време и разходи в сравнение с 
конвенционалните продукти.
Продуктите ORIGINAL MELDORFER®, могат 
да се използват върху почти всяка основа. 
Те имат ниско тегло и са много тънки в 
сравнение с масивните тухли и тухлените 
плочи, което означава по-малко време, 
изразходвано за обработка и монтаж, както и 
по-ниски разходи за транспорт и труд.

Тухличките Meldorfer са с Клас на горимост 
A1. Имат отлична дифузионна способност. 
Не запечатват фасадата и не позволяват 
образуване на мухъл. 

Детайлна информация за тухличките Meldorf-
er може да видите на линка:
http://bit.ly/375Ei4h 

Лепилно-шпакловъчната смес Meldorfer An-
satzmörtel се предлага в сив и бял цвят.

• Висока адхезия
• Готова за нанасяне
• Много добра дифузия на водни пари
• Пигментирани
• Водоустойчива, хидрофобна
• Свързващо вещество без синтетична смола
• Минерални пълнители

Детайли: https://bit.ly/30pcYNN 

Плоските облицовъчни тухлички Meldorfer 
се комбинират идеално с конвенционалните 
фасадни мазилки. Могат да се използват като 
акцент или върху цялата фасада.

За консултации и избор на модели не се 
колебайте да се свържете с търговските ни 
представители: 
https://bit.ly/2UL2ncj 
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Обект 3

Meldorfer в интериора

ORIGINAL MELDORFER® може да се използва 
не само на фасадата. Облицовъчните тухлички 
са перфектният избор, за да внесете топлина и 
собствен стил в интериора. 
Огромната гамата от цветове, форми и текстури 
ви дават голяма свобода за дизайн - от прохладна 
скандинавска атмосфера до топли концепции в 
средиземноморски стил. 

Meldorfer са не само по-добрият избор в 
сравнение с клинкера, но са и добра алтернатива 
на конвенционалните мазилки и декоративни 
техники. 
Изключително леки и лесни за монтаж, са идеално 
решение за частни домове, приемни зали, 
ресторанти, шоуруми и офис сгради, създавайки 
пространства с уникална атмосфера. 
Могат да се използват върху всякакви основи, дори 
върху леки стени от гипсккартон. 

С уникалния си външен вид и изключително 
разнообразната гама от дизайни, те са стилна и 
интригуваща алтернатива на конвенционалните 
стенни облицовки (клинкер, декоративни мазилки).
 
Плоските облицовъчни тухли осигуряват особено 
достъпен начин за създаване на рустикален тухлен 
външен вид, който е фаворит в тенденциите в 
интериорния дизайн. 

Лесно постигате дори визия на солиден камък! 
 

Разгледайте видовете тухлички Meldorfer®: 
http://bit.ly/33CzFh2

Техническа информация за самите тухлички:
http://bit.ly/375Ei4h 





 

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 


