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В продължение на 25 години 
Lithodecor е един от най-
иновативните производители на 
висококачествени вентилирани 
окачени фасади в Европа. С 
финишни покрития от естествен 
камък, стъкло, фотоволтаични 
модули, бетон или керамика,  Lith-
odecor е предпочитан партньор 

от архитекти и проектанти, чийто 
приоритет е комбинация от отлична 
топлоизолация и ефектна визия. 

Окачената фасада има много 
предимства пред стандартната 
такава. При окачените фасади 
характерното е, че финишния /
облицовъчния/ слой е монтиран 
като самостоятелна конструкция. 

По този начин при структурни 
промени при носещите елементи, 
не се наблюдават деформации 
на финишната облицовка. А 
образуваните въздушни кухини 
подпомагат извеждането на 
строителната или друг тип влага. 
Освен това окачената фасада се 
явява като щит пред основната стена 
и я предпазва от атмосферните 
явления.

ДИЗАЙН. ИНОВАЦИИ. КАЧЕСТВО. УСТОЙЧИВОСТ.

Фасада Lithodecor 



висококачествени каменни фасади 
с различни по вид и размер 
каменни плочи.  Дори и големи 
панели с площ до 7,7m2 могат да 
бъдат закачени на алуминиева 
структура без видими фиксиращи 
елементи. 

Панелите се състоят от горен слой 
от камък с дебелина от 5 до 10mm 
върху лек бетонен основен панел 
с дебелина, не повече от 19mm, 
което ги прави до 60% по-леки от 
твърди каменни плочи. Те могат да 
бъдат монтирани отгоре, като се 
използват скрити закрепвания.

на висококачествени естествени 
каменни фасади. 

Благодарение на разнообразието 
от технически решения /
архитектурни детайли, намалено 
тегло на панелите/, Litho-
decor предлага на архитекти и 
проектанти широка гама от опции, 
в сравнение с конвенционалните 
конструкции, използващи масивни 
каменни плочи. 

AIRTEC STONE е система, 
предлагаща много възможности 
за проектиране и създаване на 

Монтирането на окачените 
фасади не зависят от сезонността 
на строителството, тъй като 
няма мокри процеси при 
изграждането. Тоест те могат да 
се монтират през всеки сезон. 
Освен това лесно може да бъде 
подменено отделен елемент от 
нея.

Airtec Stone на Lithodecor 
превъзхожда повечето други 
вентилирани фасадни системи от 
естествен  камък , тъй като предлага 
по-голям обхват за технология 
и дизайн при реализирането 

Разнообразие от цветове, текстури и дизайн, плочите предлагат огромни възможности за 
дизайн

Друга особеност на фасадната 
система Airtec Stone е, че тя 
може да се монтира на таван. 
Традиционните твърди каменни 
плочи имат конструктивни 
граници, отнасящи се до 
теглото и начина на фиксиране. 

С Airtec Stone може да 
използвате естествен камък, 

където пожелаете. 
Начина на монтаж може да 
видите тук: 
http://bit.ly/2YpNq3k

Благодарение на 
индивидуалните формати, 
текстури и цветове, Airtec 
Stone предоставя на клиентите, 
архитектите и проектанти 

огромна гама от възможности 
за дизайн. 

Техническа информация за 
системите Lithodecor може 
да получите директно от 
търговските представители на 
CAPAROL  http://bit.ly/2wK5kyj . 

www.caparol.bg



Приложението e SPECTRUM_mobile!

Caparol SPECTRUM_mobile Ви 
позволява да визоализирате цвета, 
който сте си избрали, както в 
интериора, така и в екстериора.

Със снимка от базата данни или с 
реална Ваша снимка. Всичко става с 
много бързо, само с няколко клика. 
База данните от снимки разполага 
с различни по приложение сгради 
- бизнес сгради, еднофамилни 
къщи, многофамилни къщи, хотели, 
блокове и др. 
Това Ви дава голяма свобода 
и възможност да направите 
визуализации на цветовите фасади.
Може да променяте цветовете на 
всеки отделен детайл на фасадата 
- всяка една стена може да е с 
отделен цвят, балконите, цокли, 

Искате да промените цвета на фасадата или вътрешните стени на 
вашия дом? 

Но не може да си представите как биха изглеждали цялостно?

дограмата или др. Със SPECTRUM 
цветовото оформление на фасадата 
вече е детска игра. 

А и виждате реално как би 
изглеждала  сградата с желания от 
Вас цвят, тъй като едно е да видите 
цвета на малка мостра, друго е на 
ц я л а т а 
сграда. 

Освен за 
ф а с а д и , 

приложението може 
да променя цветовото 
оформление и на вътрешните 
пространства. 
И тук база данните от снимки 
е огромна - детска стая, кухня, 
трапезария, спалня, офис 
помещение, болнична стая 



или гараж. 
 Освен стените приложението 
позволява да променяте и 
детайли като под, маси, столове, 
тавани, шкафчета, дивани и др.

Приложението може да 
използвате онлайн от сайта ни:

http://bit.ly/2Sfk1mW  или да го 
изтеглите от AppStore /наличен само 
за Iphone  за момента/. 

В раздел “Колекции” ще намерите 
всички цветови палитри на Capa-
rol, включително колекцията “Trend 

2019”, картел за Histolith 
серията ни и картел по RAL.

Приложението е уникално! 
Изберете своя цвят, а ние 
ще тонираме Вашия нюанс в 
рамките на 5 минути. 

Може да ни посетите и в шоурума ни, 
за да Ви демонстрираме как работи 
приложението. 

Вижте клипчето, за да се убедите колко 
лесно се работи с приложението 
http://bit.ly/2Z9tVcy

Адреса ни е Манастирски ливади изток, 
бл. 19 http://bit.ly/2wK5kyj 



Искате да направите уникален 
своя дом? Да има акценти, които 
да придават индивидуалност на 
помещенията? 
Нов или стар дом, това не е от 
значение!

Автентични каменни повърхности, 
матирани или такива с метален 
ефект, покрития с ефектни пигменти, 
лазурни покрития или различни 
моделиращи техники. 

Стремим се да предлагаме нови, 
творчески продукти и техники, които 
вдъхновяват клиенти и разширяват 
възможностите на изпълнителите. 

Непрекъснато разширяваме 
продуктовата си гама в тази 
областта на  индивидуалния 
и висококачествен дизайн на 
интериорните  пространства.  

Caparol е Вашия сигурен партньор!
Естествени материали на минерална 
основа, без консерванти, без 
разтворители и с много добра 
дифузионна способност, което е 
предпоставка за подобряване на 
климата в помещението, продуктите 
на Caparol са точното решение!

Впечатляващо е класическото 
структурно покритие Capadecor® 
MultiStruktur – органично кварцово 
покритие, за постигане на уникални 
структурни покрития. Дали изцяло 
в бяло или в комбинация от 
цветове, с тази техника може да 
създадете нестандартна визия във 
всяко помещение. 

 В SPECTRUM-а на продукта може 
да визуализирате техниката в 
желания от Вас нюанс http://bit.
ly/2K3b3FN 

Готов за употреба, MultiStruk-
tur е идеален за повърхности с 
последваща обработка с лазурни и 
ефектни покрития.

Ако пък искате гладки до 
огледалност стени, то Вашия 
продукт е Capadecor StuccoDecor 
DI LUCE.

Висококачествена декоративна 
шпакловка, която придава на 
повърхностите  благороден 
мраморен характер, който 
ефективно отразява светлината 
и придава на интериора 
изключително вид.

Пълната характеристика на 
продукта може да видите тук 
http://bit.ly/2Lzm0lL 

Calcino Decor позволяват да 
се реализират разнообразни 
изглаждащи техники. Лекотата 
на материала и финесът, с които 
се създават автентични каменни 
повърхности, вдъхновяват отново 
и отново.

Естествени материали на 
минерална основа, без 
консерванти, без разтворители 
и с много добра дифузионна 
способност, което е предпоставка 
за подобряване на климата в 
помещението. 

От съществено значение е 
ръката и индивидуалния почерк 
на майстора. Възможност за 
тониране в огромно разнообразие 
от нюанси. 

Огромното разнообразие от 
декоративни повърхности, ,които 
Caparol предлага може да видите 
директно в шоурума на адрес 
http://bit.ly/2wK5kyj

Декративни Техники CAPAROL





 

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 


