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Всеки елемент е уникален и 
се изработва във фабриката в 
Ниндорф през последните 40 
години. Всички повърхности 
придобиват индивидуалност, 
без компромис с качеството. 
Изключително леки и икономични 
в сравнение със стандартните 

тухли. Високи стандарти на 
качеството. Това е мотото на 
марката Original Meldorfer®. 
Интензивни проучвания, постоянни 
разработки и дългогодишния опит 
гарантират качеството на продукта. 
90%та от тухличките са направени 
от естествени материали, с визия 

напомняща за земни камъни или 
пясъци. 
Много здрави, устойчиви на 
атмосферните влияния и лесни 
за почистване. Original Meldorfer 
отваря неограничени възможности 
при проектиране на фасадата или 
вътрешните пространства. 

Ръчна изработка

MELDORFER® 





Релефна облицофка

За изграждане на структурираната 
повърхност на фасадата са използвани 
елементите Original Meldorfer, с които 
се постига уникална визия на сградата. 

За допълнителен ефект архитектите са 
използвали и фрезовани елементи по 
цялата фасада, както и фини гипсови 
елементи за рамките на прозорците и 
корнизните профили. 

FRANKENBERGER HÖFE
Aахен



 В Аахен е проектиран и построен жилищен 
квартал, който да отговоря на всички 
съвременни стандарти, едновременно с 
това да се вписва по подобаващ начин в 
съществуващата архитектура. 

 Проектантите обръщат голямо внимание 
на дизайна на фасадите. За да се постигне 
модерна интерпретация на околните стари 
сгради, са проектирани секции с издигнат 
приземен етаж, различни пиедестали, 
вертикални прозорци, еркери, корнизи, 
френски балкони и различни височини.
 Проектантите разграничават повърхностите 
със сложни елементи и фини гипсови 
повърхности, фрезовани елементи и панелни 
елементи. Като специален ефект Original 
Meldorfer® се прилага в  3D-структура, за да се 
покажат различните възможности за фасадата 
на приземните етажи. Резултата е уникална и 
нестандартна визия с индивидуалност.

МОДЕРНО СЪВРЕМИЕ
Релефни структури с ORIGINAL MELDORFER®



Original Meldorfer® могат да 
бъдат полагани на почти всички 
основи и поради ниското си 
тегло и висока здравина в 
сравнение с масивните  тухли 
и клинкерни ленти, спестяват 
време за полагане и пари. 

Подходящи са за използване 
на фасадни изолационни 
системи, вентилирани фасади, 

монолитни конструкции, 
комбинирани фасади и 
интериори. 
Original Meldorfer® може да се 
прилага като финишен слой 
на изолационни системи от 
минерална вата и изолационни 
плоскости от EPS. 
 За разлика от класическите 
системи, които са с твърди 
повърхности и е необходимо 

допълнително закрепване с 
дюбели, то при тази система 
е необходима лепилна смес, 
която се използва за закрепване 
и фугиране на тухличките. 
Свързването и фугирането се 
осъществяват в една работна 
стъпка само с един материал. 
Повърхностите са устойчиви 
на замръзване, UV-стабилни и 
механично натоварване. 

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С 
MELDORFER ORIGINAL®



Характеристики:
• Естествен материал, изработен от пясъци, смлени 

камъни, пълнители и свързващи вещества

• Пести време и разходи за обработка и полагане

• Изключително висока устойчивост и издръжливост 

• 8 mm /заедно с лепилния слой/

• Ниско тегло (около 5kg на m2)

• Финишен слой за топлоизолационни системи, VHF 

системи, за монолитни конструкции и интериори

• Устойчиви на механично натоварване и атмосферни 

влияния 

• Разнообразни дизайни 

• Може да се използва в изолационни системи с 

минерална вата и изолационни плоскости от EPS


