
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

PRODUCTS

ВибРОПРесОВАни беТОнОВи еЛеменТи

VIBROPRESSED CONCRETE ElEmENTS



Вибропреса “AmEthist 1500”
Vibropress  “AmEthist 1500”

система за оцветяване “multicolor - BPB”
Coloring system “multicolor - BPB”

сушилня за вибропресовани елементи
Dryer for vibropressed elements

Автоматизирана линия за готова продукция
Automated line for ready production

Палетизиращ робот “Fanuc”
Palletizing robot “Fanuc”

елеватор за складиране на готова продукция
Elevator for storaging ready production
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АГРОМАХ
ПРЕДСТАВЯ НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ И 
ЕЛЕМЕНТИ

В края на 2009 година АГРОМАХ пусна в 
експлоатация нова, напълно автоматизирана 
производствена линия, работеща по австрий-
ска технология на фирма AME. С това компа-
нията намери своето място сред водещите 
производители на бетонови елементи в Бъл-
гария.

Заводът е разположен в производствената 
база на АГРОМАХ в с. Бело поле, община Бла-
гоевград. Площта, която заема е 2 500 кв.м и 
в него е разположена цялата производствена 
линия за вибропресовани бетонoви елементи 
и блокове, включваща система за зареждане, 
транспорт до камера за изсушаване, пакети-
раща линия и палетизиращ робот. AMEthyst 
1500 е основната машина в линията, която е 
най-голяма в своя клас, гарантираща произ-
водителност на настилки до 2 200 кв.м, кухи 
блокове до 25 000 бр. и бордюри до 10 000 бр. 
за осем работни часа. Фирмата произвежда 
широка гама бетонови продукти - павета, бор-
дюри, тухли, плочки, улеи и други. Изделията 
на АГРОМАХ са произведени от инертни ма-
териали, които са собствено производство. 
Свързващите вещества и пигментите, които 
се използват в производството са от водещи 
производители с доказано качество на своите 
продукти. За подсилване на качествата и по-
добряване на характеристиките им се използ-
ват различни пластификатори и химически 
добавки. Поради спецификата на технологич-
ните процеси в завода е изградена сушилня, 
а бетоновият възел е проектиран така, че да 
задоволява напълно производството.

Всички продукти на АГРОМАХ се произ-
веждат съгласно Европейски продуктови 
стандарти, хармонизирани с българското за-
конодателство. Производственият процес е 
контролиран от Система за производствен 
контрол, интегрирана със Система за упра-
вление на качеството - ISO 9001:2000. 

АГРОМАХ разполага със собствена лабора-
тория за изследване на основните параметри 
на изделията, която гарантира качеството на 
произвежданите продукти.

Компанията разполага със собствена скла-
дова база и поддържа постоянни количества, 
което заедно с осигурения транспорт и разви-

AGROMAH
PRESENTS A NEW TECHNOLOGY FOR PRODUCING 

VIBROPRESSED CONCRETE PAVEMENTS AND 
ELEMENTS

At the end of 2009 AGROMAH put into operation 
a new production line completely automated work-
ing according to the technology of the Austrian 
company AME. Because of this, the company has 
found a place among the leading manufacturers 
of concrete elements in Bulgaria.

The plant is located in the production base of 
Agromah in the village of Belo pole, in Blagoevgrad 
municipality. It is situated on 2 500 m2 where the 
whole production line for vibropressed concrete 
elements and blocks, including a supplying sys-
tem, a transport to a drying chamber, a packing 
line and a robot for arranging the packs is situ-
ated. AMEthyst 1 500 is the main machine in the 
line, the biggest in its class, that guarantees the 
production of pavements up to 2 200 m2, hollow 
blocks till 25 000 units and curb stones up to 10 000 
units for 8 working hours. The company produces 
a wide range of concrete products - pavements, 
curb stones, slabs, catch-drains and others. The 
articles of Agromah are made of inert materials ex-
tracted by the firm itself. The coherent agents and 
the colouring matters, introduced in the produc-
tion, issue from the guiding producers which prod-
ucts have a proved high quality. Some plastifica-
tors and chemical supplements are used in order 
to strengthen the quality and to improve the char-
acteristics. Because of the specific technological 
process a drying chamber is built in the plant and 
the concrete centre suit the whole production.

All Agromah products are produced according 
to the European standards in harmony with the 
Bulgarian legislation. The producing process is 
under control of the system of producing control 
integrated with the system of the quality control – 
ISO 9001:2000. 

Agromah possesses an own laboratory for ex-
amination of the main article parameters which 
guarantees the quality of the products. 

The company is in possession of its own store-

ВЪВеДение
INTRODUCTION
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ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИБРОПРЕСОВАНИТЕ ЕЛЕ-
МЕНТИ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

1. Инертният материал се забърква в мик-
сер с цимент, вода и химически добавки. 
В лицевия бетон се добавя и боя на водна 
основа.

2. Забърканата смес се транспортира с ГТЛ 
(гумено-транспортна лента) до бункерите 
на  вибропресата.

3. Сместа се пресова в калъп и готовият 
елемент се премества в сушилня.

4. Елементите се опаковат с палетизиращ и 
фолиращ робот.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ВИБРОПРЕСОВАНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ:

• Те са мразо- и износоустойчиви;
•  Лицевият слой е от сулфатоустойчив ци-

мент, който предпазва елементите от из-
солване;

•  Устойчиви са на сезонните цикли топене-
замръзване и не се пързалят;

•  Полагането им върху пясъчна възглавни-
ца осигурява (в случай на необходимост) 
пренареждането им и лесното ремонти-
ране на определени участъци;

•  Има възможност да се произведат поли-
рани, изкуствено състарени и водонепро-
пускливи елементи.

ВЪВеДение
INTRODUCTION

тата дистрибуторска мрежа в цялата страна 
гарантира бързо обслужване и кратки сроко-
ве за доставка.

Ако имате идея и искате да я реализирате, 
елате при нас...

house and maintains a constant amount of stocks. 
Thus together with the transport and the large dis-
tributing network in the whole country, it guarantees 
a quick service and delivery in the shortest time.

If you have an idea and you wish to accomplish it, you 
are welcome...

THE PRODUCTION OF VIBROPRESSED ELEMENTS GOES IN 
THE FOLLOWING STAGES:

1. Inert materials are  mixed in a blender with 
cement, water and chemical additives. In the 
front layer of the product  water-based paint is 
added.

2. The  mixture is transported by rubber conveyor 
belt to the bunkers of vibropress. 

3. The mixture is pressed into a mold and the 
finished item is moved to the dryer.

4. The elements are packed with palletized and 
foiled robot.

MAIN ADVANTAGES OF VIBROPRESSED ITEMS:

• They are cold and abrasion-resistant;
• The front layer is made of sulphat resistant 

cement that prevents items from salt stains;
• They are resistant to seasonal melting-freezing 

cycles and non-slipping;
• Laying them on the sand bag provides (if 

necessary) easy rearranging and renovation of 
certain areas;

• Able to produce polished, artificially distressed 
and waterproof elements.
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МЕТОД НА РЕДЕНЕ

Вибропресованите елементи могат да бъдат полагани по различен метод в зависимост от 
предназначението им.
Ако теренът е пешеходна зона, трябва да се направи двуслойна основа. Първият пласт е 
трошен камък (фракция 0-56) с дебелина 15-20 см, а вторият е пясъчно легло (фракция 0-5) с 
дебелина 8-10 см, като задължително и двата пласта се уплътняват с виброваляк. Настилка-
та може да се изпълни с тротоарни плочи с дебелина от 4 или 5 см или с паваж с дебелина 
6 или 8 см.
Ако се предвижда средно натоварване (лекотоварни  автомобили), първият пласт е трошен 

камък (фракция 0-56) с дебелина 40-50 см, 
като на два пъти се уплътнява с виброваляк, 
а вторият е пясъчно легло (фракция 0-5) с де-
белина 8-10 см. Дебелината на паважната на-
стилка може да е 6, 8 или 10 см.
В случай, че се предвижда високо натовар-
ване (тежкотоварни  автомобили), първият 
пласт е трошен камък (фракция 0-56) с дебе-
лина 40-50 см, като на два пъти се уплътня-
ва с виброваляк, а вторият е пясъчно легло 
(фракция 0-5) с дебелина 8-10 см. Паважната 
настилка трябва да е с дебелина 10 см.
След като се положат, паважът и тротоарни-
те плочи се фугират с пясък (фракция 0-1) или 
сух цимент, като се уплътняват отново с ли-
нейна трамбовка.

LAY DOWN METHOD 

Vibropressed elements can be lay down different 
in methods depending on their use.  
If the area is for pedestrian, should be done on 
double layer. The first layer is crushed stone (frac-
tion 0-56) 15-20 cm thick. The second is sand bed  
fraction 0-5) 8-10 cm thick. The two layers must 
be done with vibration roller. The elements can 
be paving stones with width of 4 or 5 cm or pave-
ment with width of 6 or 8 cm.

In case of medium pressure (cars) the first layer is crushed stone (fraction 0-56) 40-50 cm thick. 
The second is sand bed  fraction 0-5) 8-10 cm thick. The two layers must be done with vibration 
roller. The width of the pavement can be 6, 8 or 10 cm.
In case of high pressure (heavy vehicles) the first layer is crushed stone (fraction 0-56) 40-50 cm 
thick. The second is sand bed  fraction 0-5) 8-10 cm thick. The two layers must be done with vibra-
tion roller. The pavement should be 10 cm thick.
After the pavers are laid down, they have to be joint between them with sand or dry cement and 
must be done with vibration roller.

меТОД нА РеДене
lAY DOWN mETHOD
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Квадратното паве КАРЕ 10 се отличава с из-
дръжливост и функционалност. Характеристи-
ките на елемента го правят идеален вариант за 
настилка на автомобилни алеи, паркинги и пло-
щади. Елементът се произвежда с фаска.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 100х100х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 1,8 kg

РАЗХОД В м2/
 CONSUmPTION PER m2:

100 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 840

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8,4

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1512 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ 
vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

 

Настилки - павета
PAVING

The pavement SQUARE 10 is distinguished by en-
durance and functionality. Its characteristics make 
it an ideal version for pavement of car paths, park-
ings and squares. It is made with chamfer. 

КАРе 10
SQUARE 10
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Удачен вариант за изграждане на всякакви вер-
тикални планировки в градска среда е ХОЛАНД- 
правоъгълно паве. Профилът на изделието поз-
волява разнообразни комбинации при редене 
с други елементи. Елементът се произвежда с 
фаска.

A successful version for building all types of vertical 
plannings is HOLAND - a rectangular paving stone. 
The profile of the unit allows various combinations 
in the arrangement with other units. It is made with 
chamfer. 

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

ХОЛАнД
HOlAND

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 100х200х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 3,6 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

50 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 420

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8,4

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1512 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - fine)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING
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Павето КАРЕ 20 е идеален вариант за пешеход-
ни алеи и тротоари.
Елементът може да се съчетае с КАРЕ 10 и паве 
ХОЛАНД. Оцветяването му предлага още пове-
че комбинации. Произвежда се с фаска.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 200х200х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 7,2 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

25 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 210

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8,4

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1512 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

 

Настилки - павета
PAVING

The pavement stone SQUARE  20 is an ideal ver-
sion for paved footpaths and sidewalks. It may be 
combined with pavement SQUARE 10 and with 
rectangular pavement stone HOLAND. There are 
much more combinations by its coloring. It is made 
with chamfer. 

КАРе 20
SQUARE 20
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Като част от продуктовата гама тротоарните 
плочи КАРЕ 30 имат отлични характеристики и 
гарантират дълготрайност. Размерът на изде-
лието допринася за по-бързото му полагане в 
сравнение с паважните елементи. Произвежда 
се с фаска.

As part of the product scale, the sidewalk paving 
stones SQUARE 30 has perfect characteristics 
and guarantees durability. Its size helps to make 
arrangements easier in comparison with the pave-
ment units. It is made with chamfer. 

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

КАРе 30
SQUARE 30

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 300х300х40

ТеГЛО/ WEIGHT: 7,96 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

11 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 168

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~15,3

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1337 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING
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Тротоарните плочи КАРЕ 40 имат отлични ха-
рактеристики и са широко използвани в Бъл-
гария. Размерът на изделието допринася за 
по-бързото му полагане в сравнение с паваж-
ните елементи. С помощта на бластираща ма-
шина на плочите може да се придава мозаечен 
ефект. Тези тротоарни плочи се произвеждат 
с фаска.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 397x397x50

ТеГЛО/ WEIGHT: 18,15 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

6,25 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 72

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~11,5

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1307 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

 

Настилки - павета
PAVING

The  sidewalk paving stones SQUARE 40 has per-
fect characteristics and are widely used in Bulgar-
ia. Its size helps to make arrangements easier in 
comparison with the pavement units. By the use of 
blasting machine, a mosaic effect can be created. 
Those pavement squares are made with chamfer.

КАРе 40
SQUARE 40
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Характерната форма и дебелината от 8 см на 
павето УНИ (вълна) го прави перфектен избор 
за изграждане на площи, подложени на високо 
натоварване от тежкотоварни автомобили като 
паркинги на хипермаркети и складове. Елемен-
тът се произвежда с фаска.

The specific form and width of the square UNI 
(wave) of 8 cm makes it a perfect choice for arrang-
ing spaces that are exposed to high pressure by 
heavy loaded automobiles such as hypermarkets 
and storehouses. The element is made with cham-
fer.

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

Уни
UNI

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 237х117х80

ТеГЛО/ WEIGHT: 5,46 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

35 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 280

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1529 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING
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Продуктът БЕХАТОН 6 се характеризира с из-
дръжливост и многофункционалност. С него се 
изграждат разнообразни по предназначение 
зони, като атрактивната цветова визия се съ-
четава с функционалността и устойчивостта на 
високо натоварване. С помощта на бластираща 
машина на елементите може да се придава мо-
заечен ефект като се промива лицевият слой.
Елементът се произвежда с фаска.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 225х138х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 3,49 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

35 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 324

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~9,3

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1131 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

 

Настилки - павета
PAVING

The pavement stone BEHATON 6 is characterized 
by the durability and multifunctionality. Variously in-
tended areas are built by using it, as the attractive 
color vision is combined with the functionality and 
the endurance to a high pression. With the help of 
a special blasting machine, one can give to the el-
ements an effect of mosaic by washing the facial 
layer. The element is made with chamfer.

беХАТОн 6
BEHATON 6
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Друг продукт от серията на вибропресовани-
те павета е БЕХАТОН 10. Дебелината от 10 см 
прави павето перфектен избор за изграждане 
на площи, подложени на високо натоварване 
от тежкотоварни автомобили като паркинги на 
хипермаркети и складове. Елементът се произ-
вежда без фаска.

Another product of the series of the vibropressed 
pavements is BEHATON 10. The 10 cm width makes 
the unit perfect choice for areas that are high pres-
sured by heavy loaded automobiles such as hy-
permarkets and storehouses. The unit is produced 
without a chamfer. 

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

беХАТОн 10
BEHATON 10

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 197х162х100

ТеГЛО/ WEIGHT: 5,95 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

34 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 198

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~5,8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1178 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING



14

Благодарение на нестандартната си форма па-
ветата БУМЕРАНГ намират приложение за из-
граждане на алеи и тротоари, като атрактивната 
цветова визия се съчетава с устойчивостта при 
натоварване. 
На този етап ние сме единственият производи-
тел на елемента БУМЕРАНГ в България.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 330х190х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 5,8 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

25,58 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 324

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~12,7

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1879 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

 

Настилки - павета
PAVING

Due to its irregular form and solidity the pavement 
stones BOOMERANG are suitable  for paths and 
walk sides arrangements. The attractive color ver-
sion is combines with the pressure resistance. By 
now, we are the only producer of the unit Boomer-
ang in Bulgaria. 

бУмеРАнГ
BOOmERANG
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Елементът РОМБ позволява изграждане на раз-
нообразни по предназначение пешеходни зони. 
Разнородните цветови гами дават възможност 
за постигане на най-различни композиционни 
решения.
На този етап ние сме единственият производи-
тел на елемента РОМБ в България.

The unit ROMB allows arrangement of various walk 
areas. The combining of various colour scales al-
lows different structural compositions. By now, we 
are the only producer of the unit Romb in Bulgaria. 

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

РОмб
RHOmB

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 200х200х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 4,7 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

29 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 324

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~11,2

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1523 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING
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Комбинацията от двата елемента РОМБ и БУМЕ-
РАНГ е подходяща за всеки вид градска среда 
без значение дали е жилищна, обществена или 
индустриална. По-голямо разнообразие се полу-
чава при съчетаването на елементи в различни 
цветове.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 330х200х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 10,41 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

13 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 108

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8,3

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1124 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

 

Настилки - павета
PAVING

The combination of the both units RHOMB and 
BOOMERANG is suitable  for all kind of city area, 
no matters if it is housing, public or industrial, very 
characteristic and harmonious nuance. A better va-
riety is achieved by the combination of units of dif-
ferent colors.

РОмб и бУмеРАнГ
RHOmB AND BOOmERANG
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Комбинацията от двата елемента ДЪГА А и Б на-
мират широко приложение в изграждането на 
площади, алеи и градини. Настилките могат да 
се украсяват чрез рзнообразните цветове, съче-
тани с различните варианти за редене на про-
дукта. 
На този етап ние сме единственият производи-
тел на елементите  ДЪГА А и Б  в България.

The combination of the both units RAINBOW A and 
RAINBOW B is often used in building open areas, 
alleys and gardens. The lagging may be decorated 
by different colors  combined with different ways for 
arranging the unit. 
By now, we are the only producer of the units 
RAINBOW A and B in Bulgaria. 

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

ДЪГА
RAINBOW

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 330х190х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 4,02 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

33 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 336

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~10,2

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1351 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING
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Друг вибропресован продукт е павето ШЕСТОЪ-
ГЪЛНИК (пчелна пита). Подходящ е за изгражда-
не на всякакъв вид пешаходни зони и велоалеи. 
Размерите на елемента осигуряват добра визия 
при аранжиране с различни цветове на малки 
площи и алеи. Произвежда се с фаска.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 180X160X60

ТеГЛО/ WEIGHT: 3,07 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

45 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 384

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8,5

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1179 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING

Another unit of the series of vibropressed pavement 
stones is HEXAGON (honeycomb). It is suitable for 
building all kinds of side walks and bike alleys. The 
size of the unit ensures good vision with arranging 
with different colors in small areas and alleys. It is 
made with chamfer. 

ШесТОЪГЪЛниК
HEXAGON

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS
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Като част от продуктовата гама тротоарните 
ПЛОЧИ имат отлични характристики и гаранти-
рат дълготрайност. Големият размер предполага 
по-бързо полагане на настилката. С помощта на 
бластираща машина може да се придава мозае-
чен ефект на плочите.
Освен за направа на тротоари, тези плочи нами-
рат приложение и в изграждане на отводнителни 
канавки. Елементът се произвежда без фаска.

As part of the product scale, the sidewalk PAVING 
STONES have perfect characteristics and guaran-
tee durability. Its big size implies faster laying of 
the pave. By the use of blasting machine, a mosaic 
effect can be created. Besides making side walks 
these units are used in making drainage ditches. 
The unit is made without chamfer.

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS

ПЛОЧА
PAVING STONE

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 550х400х50

ТеГЛО/ WEIGHT: 24,28 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

4,55 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 48

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~10,6

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1166 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING
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РИВЪРУОЛК е един елегантен вариант за 
оформяне на паркови зони и площадни 
пространства. Притежава всички 
характеристики, с които се отличават останалите 
елементи от производството ни.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 403x403x60

ТеГЛО/ WEIGHT: 21,8 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

6,16 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 72

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~11,7

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1570 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING

The unit RIWERWALK is a very elegant version for 
arrangement of park areas squares. 
This unit has all characteristics which distinguish 
the other units applied in the building of pavements.

РиВЪРУОЛК
RIVERWAlK

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS
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ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТЪТ е адекватно решение за 
изграждане на паркинги и декоративни площи. 
Продуктът се използва също за укрепване на 
насипи и откоси. Елементът се озеленява или се 
аранжира с мозайка, като по този начин площта 
се дренира. За постигане на по-добър визуален 
ефект има възможност елементът да бъде оцве-
тен.

The PARKING UNIT is an adequate decision to build 
parkings and ornamental spaces. It is also used for 
strengthening embankments and swaths. The unit is 
landscaped or arranged by mosaic and in this way 
the area is drained. In order to achieve better visual 
effect there is a possibility for the unit to be colored.

ПАРКинГ еЛеменТ
PARKING UNIT

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 500х500х100

ТеГЛО/ WEIGHT: 29,06 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

4 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 32

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 930 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава /  rugged 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS
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Друг продукт от широката гама вибропресовани 
павета е ЕКО. Той е подходящ за изграждането 
на алеи, декоративни зони, паркинги и градини. 
Елементът позволява дрениране на площта с 
помощта на трева, филц или мозайка, които за-
пълват фугите между елементите. Този метод на 
полагане спомага за бързото отвеждане на дъж-
довните води. 

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 199х199х80

ТеГЛО/ WEIGHT: 5,8 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

25 бр. /pcs.

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 198

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~7,9

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1148 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE:
два слоя (основен - груб и лицев - фин) / two layers (main - 
rought and face - smooth)

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване/ vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Настилки - павета
PAVING

Another product from the wide range  vibro pressed 
pavers is ECO. It is suitable for building alleys, orna-
mental areas, parks and gardens. This unit allows 
to drainage area with grass, felt or mosaic, which fill 
the fugues between the units. This method provide 
the fast removal of rain water.

EKO
ECO

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS
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Този елемент играе много важна роля за качест-
веното полагане на различните настилки. Той 
гарантира безупречно отводняване и придава 
завършеност на всеки проект.

This unit is of a huge importance for the arrange-
ment of different pavements. It guarantees the irre-
proachably draining and gives an completeness of 
each project.

УЛеЙ
DRAIN CATCH

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 260х160х60

ТеГЛО/ WEIGHT: 5,26 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

-

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 240

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: -

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1262 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава /  rugged 

ЦВеТОВе/ COlORS:

улеи
GrooVes



24

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 500x160x80

ТеГЛО/ WEIGHT: 13,33 kg

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 90

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1200 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване / vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 500x200x200

ТеГЛО/ WEIGHT: 38,80 kg

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 30

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1164 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване / vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Бордюри
curbstoNes

бОРДЮР 16 / CURBSTONE 16

бОРДЮР 20 / CURBSTONE 20

Високото качество и здравината са основните характеристики, с които се отличава вибропресованият  БОРДЮР. С него се 
придава завършеност и устойчивост на зоните, а габаритите му позволяват бърз монтаж, което го прави идеално решение, 
както за конструкцията на къси отсечки, така и за големи инфраструкурни обекти. Устойчивостта на всякакви атмосферни 
влияния гарантира дълготрайната му експлоатация.
Лицевият слой на бордюра може да бъде оцветен.

БОРДЮР 16 (градински) намира приложение в изгражда-
нето на градини и алеи.

CURBSTONE 16 is used in the construction of the gardens 
and alleys. 

БОРДЮР 20 се използва в строителството на улици в 
градска среда. Скосената му форма позволява качване 
на автомобилите върху тротоарната площ. Дължината на 
елемента е 50 см и това допринася за по-лесен монтаж в 
сравнение с двойно по-дългите бордюри.

CURBSTONE 20 is used in the construction of the streets in 
urban environment. Its angled shape allows upload of cars on 
the pavement area. The length of the element is 50 cm. and 
this contribute for easier installation compared with the longer 
curbs.
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мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 500х250х150

ТеГЛО/ WEIGHT: 39,67 kg

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 24

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 952 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване / vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава /  rugged 

ЦВеТОВе/ COlORS:

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 500х350х180

ТеГЛО/ WEIGHT: 66,94 kg

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 24

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1607 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване / vibropressed

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава /  rugged 

ЦВеТОВе/ COlORS:

Бордюри
curbstoNes

бОРДЮР 25 / CURBSTONE 25

бОРДЮР 35 / CURBSTONE 35

High quality and solidity are the main characteristics that distinguish vibropressed CURB STONES. It gives completeness and sta-
bility to the areas and its dimensions allow a quick fitting, what is an ideal decision for the arrangement of short segments as well 
as for big infrastructure sites. Its steadiness against all kind of atmospheric influences guarantees its long lasting use. 
The face of the curb stone could be coloured.

CURBSTONE 35 is used in the construction of highways 
and boulevards. The length of the element is 50 cm. and this 
contribute for easier installation compared with the longer 
curbs. 

БОРДЮР 20 се използва в строителството на улици в 
градска среда. Дължината на елемента е 50 см и това до-
принася за по-лесен монтаж в сравнение с двойно по-дъл-
гите бордюри.

БОРДЮР 20 се използва в строителството на улици в 
градска среда. Дължината на елемента е 50 см и това до-
принася за по-лесен монтаж в сравнение с двойно по-дъл-
гите бордюри.

CURBSTONE 25 is used in the construction of the streets. The 
length of the element is 50 cm. and this contribute for easier 
installation compared with the longer curbs. 
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мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пластификатори / cement, 
sand, fractions, water, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 400х200х150

ТеГЛО/ WEIGHT: 15,22 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

12,53

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 70

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~5,6

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1065 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/rugged

туХли
brIcKs

ТУХЛА 10/ BRICK 10

ТУХЛА 15/ BRICK 15

Технологията на производство на вибропресованите ТУХЛИ дава възможност за много малки отклонения във формата 
и структурата им, което позволява максимално прецизна работа с тях. По този начин се намалява и разходната норма 
на разтвора и мазилката. Поради високата степен на здравина, те са устойчиви на високи натоварвания и следователно 
имат широко приложение в строителството. Трите вида вибропресовани тухли могат да задоволят потребностите и на най-
взискателните клиенти.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пластификатори / cement, 
sand, fractions, water, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 400х200х100

ТеГЛО/ WEIGHT: 12,25 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

12,53

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 110

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~8,8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1346 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/rugged
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мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, 
пластификатори,експандиран стиропор / cement, sand, 
fractions, water, plasticizers,EPS

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 400х200х200

ТеГЛО/ WEIGHT: 14,75 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

12,5

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 60

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~4,8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 885 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/rugged

туХли
brIcKs

ТУХЛА 20 / BRICK 20

сТиРОПОРнА ТУХЛА / EPS BRICK

High quality and solidity are the main characteristics that distinguish vibropressed concrete BRICKS. The producing technology al-
lows very little deviations from the form and the structure of the unit which allows a precise work with them. They are steady to high 
pressions because of their high solidity and their application in the construction is of an exclusively large use. 

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пластификатори / cement, 
sand, fractions, water, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 400х200х200

ТеГЛО/ WEIGHT: 20,15 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

12,53

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 60

м2  В ПАЛеТ/ m2  PER PAlE: ~4,8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 1209 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: еднородна / homogeneous

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

вибропресоване

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/rugged

СТИРОПОРНАТА ТУХЛА се характеризира с ниска топлоп-
роводимост и добра звукоизолация. Този продукт е лек и 
това му осигурява значително предимство пред аналогич-
ните изделия. 

Styrofoam brick is characterized by low thermal conductivity 
and good sound isolation. This product is light and it gives a 
significant advantage over similar products.
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оГраНиЧителНи елеМеНти
restrIctIoN eLeMeNts

сФеРА
SPHERE

Антипаркинг сферата е предназначена за град-
ски зони за контрол на достъпа по тротоари, 
площади, паркинги и др.

мАТеРиАЛи/mATERIAlS:
цимент, пясък, фракции, вода, пигменти, пластификатори / 
cement, sand, fractions, water, pigments, plasticizers

РАЗмеРи/ DImENSIONS: 450x265x300

ТеГЛО/ WEIGHT: 42 kg

РАЗХОД В м2/ CONSUmPTION 
PER m2:

-

бРОЙ В ПАЛеТ/ NUmBER IN PAlE: 8

ТеГЛО нА ПАЛеТ/ PAlE WEIGHT 336 kg  ± 2%

сТРУКТУРА/ STRUCTURE: -

меТОД нА ПРОиЗВОДсТВО/ 
PRODUCTION mETHOD:

ръчно /  by hand

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/гладка /  rugged/smooth 

Antiparking sphere is designed for urban areas to 
control access on sidewalks, squares, parks and 
more. 

сФеРА
SPHERE
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ГРАниТнО ПАВе Настилки - павета
PAVING

Гранитното паве се отличава с изключителна 
издръжливост и устойчивост при високи нато-
варвания и различни атмосферни влияния. Ха-
рактеристиките на елемента го правят идеален 
вариант за настилка на автомобилни алеи, пар-
кинги и площади. Спазването на технологията 
при полагане гарантира още по - дълъг експло-
атационен период на положените елементи.

The granite paver is characterize with exceptional 
durability and resistance to high loads and different 
weather conditions. The characteristics of the ele-
ments make it ideal for construction of road alleys, 
parks and squares. The compliance of the technol-
ogy while laying down ensure longer lifetime of the 
units. 

мАТеРиАЛи/mATERIAlS: гранит/ granite

РАЗмеРи/ DImENSIONS:
допустими отклонения/ toler-

ances ±1 cm
 

7x7x7 
9x9x9
9x9x18
18x18x9
18x18x18

ТеГЛО/ WEIGHT:

~1 kg
~2 kg
~4 kg
~8 kg
~16kg

РАЗХОД нА ТОн/ CONSUmPTION 
PER  TON

7 m2

5 m2

5 m2

5 m2

2,5 m2

ПОВЪРХнОсТ/ SURFACE: грапава/  rugged

ПРимеРнО ПОДРежДАне/ PAVEmENT PATTERNS
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ПРимеРнО ПОДРежДАне
PAVEmENT PATTERNS

Каре 10 и Холанд /square 10 and Holand Каре 20 и Холанд /square 20 and Holand

Каре 20 и Холанд /square 20 and Holand Каре 20 и Холанд /square 20 and Holand

Каре 20 и Холанд /square 20 and Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10, 20 и Холанд /square 10, 20 and 
Holand

Каре 10 и 20 /square 10 and 20

Каре 10 и 20 /square 10 and 20

Каре 10 и 20 /square 10 and 20
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ПРимеРнО ПОДРежДАне
PAVEmENT PATTERNS

Уни /Uni Шестоъгълник / Hexagon

Ромб и бумеранг /  Rhomb and boomerang
Ромб и бумеранг /  Rhomb and boomerang

Каре 30 или 40/  Square 30 or 40

бехатон 6/ Behaton 6еко/ Eco

Каре 30 или 40/  Square 30 or 40

Паркинг елемент/ Parking unit

Каре 30 или 40/  Square 30 or 40

бехатон 10/ Behaton 10

Уни /Uni

Ривървуолк/ RiverwalkДъга А и б / Rainbow A and BДъга А и б / Rainbow A and B



АГРОМАХ ЕООД
2709 село Бело поле, общ. Благоевград

Производствена база - Агромах
Телефон/ факс: ++359 (73) 861200

Мобилен телефон:  ++359 (885) 199100; ++358 (895) 487171
Ел. поща: office@agromah.bg

 
AGROMAH LTD.

2907 village of Belo pole, municipality  of Blagoevgrad
Producing base - Agromah

Phone/ fax: ++359 (73) 861200
Mobile phone:  ++359 (885) 199100; ++358 (895) 487171

E-mail: office@agromah.bg

www.agromah.bg


