bg plast
aluminium
composite
steel
plastic

структурен
поликарбонат

плътен
поликарбонат

алуминиев
композитен
панел

алуминиева
ламарина

HPL
плоскости

алуминиеви
профили

Материали за строителството и рекламната индустрия

bg plast
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СТРУКТУРНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

Структурните поликарбонатни плоскости
имат висока устойчивост на удар
/нечуплив материал/ и защита от UV радиации.
Тези им качества гарантират
висока устойчивост на факторите
на околната среда.
В същото време поликарбонатът е известен
със своите оптични и изолационни качества,
както и със своето изключително поведение
по отношение на устойчивостта на огън и
топлоизолацията.
Предложената от производителя гаранция
е 10 години

Този материал се използва за:
Облицовки, покритие за индустриални халета, покритие за стадиони и спортни зали, покритие за басейни
и оранжерии, изкривени или равни покрития, щандове, облицоване на врати от ковано желязо,
периметърно ограждане, навеси и стени-завеса.
Поликарбонатните плоскости могат да бъдат прозрачни, опал, бронз, син, зелен, оранжев, сив, както и
специални цветове по заявка
Стандартни размери 6000 х 2100 мм; Други размери по поръчка.
За други дебелини, размери и структури, моля свържете се с продавач-консултанта.

Цените се отнасят при покупка на цяла плоскост.
При покупка на парче, съобразено с размер 2100, цената е +2 лв на кв.м. без ДДС.
Рязането е безплатно.
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СТРУКТУРНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТРУКТУРИРАН ПОЛИКАРБОНАТ
ОБЩИ УКАЗАНИЯ:
- Покривите да се проектират винаги с наклон от 5 градуса, с оглед оттичане на водата.
- Поликарбонатните плоскости да се инсталират с “нервите” по вертикала и под наклон. Защитената UV
повърхност е покрита от производителя с маркирано фолио, положено винаги от външната страна.
- Лентата за вентилация, която е поставена в края на поликарбоната, позволява циркулация на въздуха,
с което свежда до минимум образуването на конденс, чрез изравняване на налягането на въздушните пари
във вътрешната и външната част на плоскостта, и предовратява проникването на прах и насекоми.
Лентата за вентилация да се покрива с профил “U” като се залепва към горния край на плоскостта със силикон,
което предпазва лентата за вентилация и листа при оттичането на дъжда.
ТОПЛИННИ ИЗМЕНЕНИЯ:
-Поликарбонатните плоскости търпят топлинни изменения по-големи от други сходни плоскости както
по отношение на дължината, така и по отношение на ширината на листа; инсталирането на плоскостите,
без отчитане на топлинните колебания, ще доведе до изкривяване на плоскостите. На практика, необходимо
е да се предвидят 3,5 мм на листа по дължина и ширина за топлинни изменения.
Например: ако плоскостта е 2000х2000 мм, необходими са 7 мм за топлинно разширение.
НАРЯЗВАНЕ:
Поликарбонатните плоскости могат да се режат с финно назъбен циркуляр или с ръчен трион, държан
под малък ъгъл.
ПРОБИВАНЕ:
Поликарбонатните плоскости могат да се пробиват, като се използва винтоверт или свредло.
По време на пробиването необходимо е плоскостта да бъде подкрепяна от долната й страна.
За да се позволи топлинно разширяване, диаметърът на дупките трябва да е най-малко 6 мм по-голям от
диаметъра на използваните винтове. При дължини на листа по-големи от 2 метра, нарастването ще е с
по 2,5 мм на всеки допълнителен метър. Дупките за термошайби трябва да са с диаметър минимум 18 мм.
Дупките да се правят на минимум 44 мм от краищата на плоскостите.
ЗАХВАЩАНЕ:
Всички винтове, с които ще бъде монтиран поликарбонатът, трябва да имат гумени гарнитури.
Винтовете се затягат до плътно прилепване (водонепроницаемо) на гарнитурата върху поликарбоната,
без деформиране на поликарбоната. Деформирането на поликарбоната чрез затягане води до създаване на
допълнителни напрежения в плоскостта, като го възпрепятства да реагира нормално – чрез разширяване или
свиване, на факторите на времето (топло-студено). Неспазването на тези препоръки води до отрицателни
резултати относно устойчивостта и дълготрайността на поликарбонатните плоскости.
БЕЗОПАСНОСТ:
Никога не стъпвайте направо върху поликарбонатните плоскости.
Винаги използвайте дъска, поставена върху структурата.
УСТОЙЧИВОСТ на плоскостите под равномерно разпределение на тежестта
* Размер на плоскостта, вид на подпирането и максимално натоварване за стрелата, равна на
1/50 от дължината на плоскостта.
Плоскостите имат висока устойчивост на натиск при равномерно разпределение на тежестта.
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СТРУКТУРНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

При огъване дължината на плоскостта трябва да бъде по-голяма от широчината и,
репоръчва се да бъде два пъти по-голяма, по съображения на геометричната конструкция.
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ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

Характеристики:
Плътният поликарбонат е плоскост с
максимална яснота на прозрачност,
висок коефициент на пропускане на светлината
и е значително по-добър от другите акрилни материали,
устойчив е на удар и в същото време е
достатъчно гъвкава, за да бъде огънат на студено.
Плътния поликарбонат има UV защита, което осигурява
на материала предимство при изпозването в особени
климатични условия (лошо време и химични агенти).

Плътния поликарбонат представя качествени свойства по отношение на устойчивостта на удар и на огън,
налагайки се като идеален материал за приложения в обществени места и с висока степен на устойчивост
при риск от вандализъм.
Приложения:
Оберлихт, покритие при извивки, покритие за басейни, оранжерии, обществени спирки, обществени чакални,
телефонни кабини,
осветени рекламни табели, странични парапети за мостове, покриване на вътрешни дворове и балкони,
защита за машини и съоръжения, изложбени щандове, автомати с жетони, витражи и т.н.

Описание

Дебелина

Размер на листа

Поликарбонат прозрачен

2 мм.

3050 x 2050 мм.

18,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен

3 мм.

27,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен

4 мм.

Поликарбонат прозрачен

5 мм.

3050 x 2050 мм.
3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.
3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.

Поликарбонат прозрачен

6 мм.

Поликарбонат прозрачен

8 мм.

Поликарбонат прозрачен

10 мм.

Поликарбонат прозрачен

12 мм.

3050 x 2050 мм.

108,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат цветен - опал

3 мм.

28,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат цветен-бронзе

4 мм.

Поликарбонат цветен-бронзе

5 мм.

3050 x 2050 мм.
3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.
3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.

Поликарбонат цветен-бронзе/ опал

6 мм.

3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.
3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.
3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.

3050 x 2050 мм./
6110 x 2050 мм.

Цена на кв.м.без ДДС

36,00 лв.кв.м.без ДДС
45,00 лв.кв.м.без ДДС
54,00 лв.кв.м.без ДДС
72,00 лв.кв.м.без ДДС
90,00 лв.кв.м.без ДДС

37,00 лв.кв.м.без ДДС
47,00 лв.кв.м.без ДДС
56,00 лв.кв.м.без ДДС

Цените се отнасят при покупка на цяла плоскост. При покупка на парче, съобразено с
размер 2050мм цената е +20% на кв.м. без ДДС.
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АКСЕСОАРИ ЗА ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТНИ АКСЕСОАРИ
Описание

Дебеина

Размер

Цена на м. без ДДС

Поликарбонатен H профил

4 мм.

6 м.

2,80 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен H профил

6 мм.

6 м.

3,95 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен H профил

8 мм.

6 м.

4,15 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен H профил

10 мм.

6 м.

4,45 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен H профил

16 мм.

6 м.

4,95 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил

4 мм.

2,10 м.

0,90 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил

6 мм.

2,10 м.

0,95 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил
Поликарбонатен U профил

8 мм.

2,10 м.

1,25 лв.м.без ДДС

10 мм.

2,10 м.

1,45 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил

16 мм.

2,10 м.

1,95 лв.м.без ДДС

АЛУМИНИЕВИ АКСЕСОАРИ

Посочените цени са без ДДС
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АЛУМИНИЕВ КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

Почистване:
В случай, че облицовъчната система е използвана на открито, покритието трябва да се почиства веднъж в годината
с неагресивни почистващи продукти.

Издръжливост:
Алуминиевият композитен панел притежава отлична защита срещу влага, механични въздействия, UV лъчи,
соли, замърсяване, абразия и графити. Защитното покритие съдържа 70% KYNAR 500®
поливинилидин флуоридни (PVDF) смоли, които осигуряват отлични цветове и качество.
Здрав и все пак гъвкав:
Благодарение здравината като на стоманата и ниското тегло на алуминий, Вие ще бъдете вдъхновени за постигане на нови,
по-високи резултати.

Функционалност и издръжливост:
Алуминиевите композитни системи са огнеупорни, поглъщат шума, както и издържат на удари в разумни граници.
Високотехнологичните покрития осигуряват добър външен вид при всякакви атмосферни условия.
Свобода на формата:
Алуминиевият композитен панел може да получи почти всяка форма, чрез рязане, кривене и т.н.
С подходяща технология и обработка на панелите, всеки дизайн става реалност.

06

bg plast
АЛУМИНИЕВ КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

Описание

Приложение

Дебелина

Размер

Цена на кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел стандартни цветове

екстериор
0,50/0,50

4 мм.

3200 x 1250 мм.

38,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел дървесен ефект
Алуминиев композитен панел специален ефект(brushed,
sparkling, stone)

екстериор
0,50/0,50

4 мм.

3200 x 1250 мм.

44,00 лв.кв.м.без ДДС

екстериор
0,50/0,50

4 мм.

3200 x 1250 мм.

56,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел стандартни цветове

екстериор
0,40/0,40

4 мм.

3200 x 1250 мм.

32,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел дървесен ефект

екстериор
0,40/0,40

4 мм.

3200 x 1250 мм.

38,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел специален ефект(brushed,
sparkling, stone)

екстериор
0,40/0,40

4 мм.

3200 x 1250 мм.

52,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел стандартни цветове

интериор
0,30/0,30

3 мм.

3200 x 1250 мм.
4050 x 1500 мм.

26,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел ДВУЛИЦЕВ БЯЛ/СИВ

интериор
0,30/0,30

3 мм.

4000 x 2000 мм.

28,00 лв.кв.м.без ДДС
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КОНЗОЛИ И КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ
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Посочените цени са без ДДС
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HPL ПЛОСКОСТИ

Стандартни размери на плоскостите 2800х1300мм.

Производител Pelilam
Описание
Приложение Дебелина
HPL-плоскости - еднолицеви
екстериор
4 мм.
HPL-плоскости -двулицеви
HPL-плоскости - еднолицеви

Размер
2800x1300мм.

Цена на кв.м.без ДДС
51,00 лв.кв.м.без ДДС
56,00 лв.кв.м.без ДДС
65,00 лв.кв.м.без ДДС

екстериор

6 мм.

2800x1300мм.

екстериор

8 мм.

2800x1300мм.

екстериор

10 мм.

2800x1300мм.

HPL-плоскости - еднолицеви

интериор

4 мм.

2800x1300мм.

33,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви

интериор

6 мм.

2800x1300мм.

43,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви

интериор

8 мм.

2800x1300мм.

49,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви

интериор

10 мм.

2800x1300мм.

56,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви

интериор

12 мм.

2800x1300мм.

71,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости -двулицеви
HPL-плоскости - еднолицеви
HPL-плоскости -двулицеви
HPL-плоскости - еднолицеви
HPL-плоскости -двулицеви

70,00 лв.кв.м.без ДДС
75,00 лв.кв.м.без ДДС
80,00 лв.кв.м.без ДДС
79,00 лв.кв.м.без ДДС
84,00 лв.кв.м.без ДДС

Производител Genpaz

За цветове и наличности, обърнете се към продавач-консултант

09

bg plast
АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА

ГЛАДКА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА

АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА РИФЕЛ
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Посочените цени са без ДДС
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КОМПОЗИТНИ ПЛОЧИ ЗА ТЕРАСИ - DECODECK

Посочените цени са без ДДС
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АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

Освен стандартните сечения на алуминиевите
профили могат да бъдат поръчани и нестандартни
такива по задание на клиента и предвид
конкретното им приложение.
Могат да се поръчат също така: квадратен лост,
кръгъл лост, лента, профил Z, правоъгълна тръба
със заоблени ъгли.

Дължина на профилите - 6 метра
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АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

Дължина на профилите - 6 метра
За други размери, свържете се с продавач-консултант
Посочените цени са без ДДС
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АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

Алуминиевите подпрозоречни первази са
с ширини от 70мм до 400мм и стандартна
дължина 6300мм. до 300мм и 6000мм от 320мм
до 400мм
Алуминиевите подпрозоречни первази
могат да бъдат закупени по размер
предварително зададен от клиента.
Фирмата предлага безплатно рязане по размер
на клиента.
Предлагаме също така и алуминиеви капачки
за первази; алуминиеви свързващи елементи;
както и алуминиеви ъглови елементи
за вътрешни и външни ъгли.

Посочените цени са за цял перваз, при покупка на парче,
цената се повишава с 20%
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АКСЕСОАРИ ЗА АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

Посочените цени са без ДДС
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PVC ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

Ползи:
Устойчивост на влага.
Устойчивост на на интензивно използване.
Не си променя очертанията и не се изкривява под действието на механични или
топлинни фактори.
Цветът е устоичив на въздействието на слънчевите лъчи.
Лесен за почистване и поддръжка.
Не изисква боядисване.
Лесен за монтаж.

Посочените цени са без ДДС
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АЛУМИНИЕВИ И PVC ПАНЕЛИ ЗА ВРАТИ

Предлагаме богата гама от алуминиеви и PVC панели за врати.
За всички видове, които предлагаме, както размери, цветове и цени,
моля обърнете се към отдел продажби.
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КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

За цени и наличности, обърнете се към отдел продажби.
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РАЗПЕНЕНИ PVC ПЛОСКОСТИ

Характеристики:
Матова повърхност, ниска плътност, добър
топло- и звукоизолатор, висока устойчивост на
природни и корозивни агенти; ниска запалимост;
в наличност с дебелини от 1 до 10 мм.
Приложения:
Рекламни плоскости, знаци, идеални за колаж
промоционални материали, сериграфия, гравиране
и др.
Вътрешни оформления, декорации, построяване
на щандове и декори (в комбинация с профили).
Вътрешна архитектура, аранжиране на магазини,
телевизионна и театрална сценография.
Методи за обработка:
Може да бъде обработван, като се използват обикновени методи и инструменти.
Рязане, дупчене, щанциране, изрязване, фрезиране, лепене с лепило (Koratac), огъваемост
при топлина, топлинно придаване на форма. Закрепване с пирони, винтове или нитове.
Печатане, боядисване и ламиниране.

Посочените цени за без ДДС
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ПЛЕКСИГЛАС

Прозрачният Плексиглас е твърд лист екструдиран акрил,
притежаващ: Кристално ясна прозрачност и е абсолютно
безцветен с 92% траснлуцентност.
Устойчивост на атмосферни влияния и стареене.
Много добра повърхност;добра устойчивост на слаби киселини
и основи, ограничена устойчивост на органични разтворители.
Много лесно се обработва, подобно на твърда дървесина.
Много лесно се формова при оптимални, постоянни условия.
Много лесно се лепи с разтворителни лепила.
Гори, повече или по-малко като твърда дървесина; отделения
дим е много-малко; изгорелите газове не са токсични и не
водят до корозия.
Плексигласът дава възможност по-специално за икономична и разходно-ефективна работа, особено
при производството на големи серии дисплеи, означения, мебели, структурно остъкляване,
светлинни куполи, прозорци за каравани и много други приложения.

Посочените цени са без ДДС, при покупка на цяла плоскост,
при покупка на парче, цената се повишава с 20%
Предлагания от нас плексиглас е марка Evonik
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ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ЛИСТОВЕ

Полипропиленовите плоскости са екструдирани
полипропиленови листове с клетъчна структура,
леки, твърди и много икономични с приложения
в автомобилната индустрия; специални опаковки;
бюротика; фармацевтика и в рекламнате сфера.
- Полипропилена представлява в момента
най-достъпният материал, подложка за печатане
върху повърхности с големи размери,
- Полипропилена притежава значителна
трайност и не абсорбира влага.
Намира приложение за:
- рафтове за презентации, принтове, знаци, бюротика
- кутии, специални персонализирани кутии, контейнери с малки размери
- специални плоскости, защитни пластове между продукти, разделяне
- поставки с прегради във фармацевтичната индустрия и козметика

Посочените цени са без ДДС
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PVC ПРОФИЛИ ЗА ОСВЕТЕНИ КУТИИ

Характеристики и приложения:
С помоща на PVC профилите много лесно
и бързо могат да се изработят осветени кутии
в различни размери с прави или заоблени ъгли.
Могат да се използват акрилни и PVC
повърхности с дебелина 3 или 4 мм.
Доставчикът препоръчва използването на
профилите за интериорно монтирани кутии,
както следва

- профил с ширина 90 мм - с една акрилна повърхност от PVC, монтирана на стената.
- профил с ширина 130 мм - с една акрилна повърхност и една от PVC, монтирана на стената или и
двете акрилни повърхности, монтирани в конзола.
- профил с ширина 180 мм. - и двете акрилни повърхности, монтирани в конзола.
Когато кутията се монтира външно в конзолата, тогава във вътрешната и част е необходимо да се
монтира подпорна метална структура.

Посочените цени са без ДДС
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АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ ЗА ОСВЕТЕНИ КУТИИ

Характеристики и приложения:
Алуминиевият профил за направата на
осветени кутии е добре познат в рекламната
индустрия. Той представлява бързо
икономично решение за изработването на
външен осветен знак с добра издръжливост
и приложение както за серийно производство
така и за производство на уникати.
Технологията за производство на осветени
кутии, използвайки алуминиевият профил,
е много лесна. Могат да бъдат произведени
както едностранно осветени кутии така и двустранно осветени такива. Препоръчва се в случая на
кутии с големи размери да се монтира във вътрешната им част подпорни метални профили.
Профилите се доставят в естествения им алуминиев цвят. След изрязване и получаване на желаните
размери, профилът може да се боядиса.

Посочените цени са без ДДС
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ПРОФИЛИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ОСВЕТЕНИ БУКВИ

Производството на рекламни знаци преминава през следните етапи:
- от PVC или друга плоскост се изрязва задната част на буквата, а лицевата част на буквата от акрил.
- алуминиевият профил се закрепва, следвайки формата на буквата, фиксирайки се за нея с винтове
през дупките за захващане.
- лицевата страна на буквата от акрил се пъха в разреза на PVC профила, следвайки формата, след
което прецизно се залепва за нея с лепило. Лицевата част на буквата, образувана от акрил и
PVC профил се закрепва за PVC гърба на буквата посредством алуминиев профил.
Фиксирането става чрез винтове.

Посочените цени са без ДДС
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ЗА НАС

* Ние предлагаме безплатно рязане по размер зададен от клиента.

* Поддържаме търсените от Вас продукти на склад.
* Предлагаме безплатна консултация.

БГ ПЛАСТ предлага БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА в рамките на София.

Контакти:
гр.София, ул.Околовръстен път 68
тел: 0886 609 566, 0893 34 98 47
office@bg-plast.com
www.bgplast1.bg
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