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СТРУКТУРНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТРУКТУРНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ 

ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

АКСЕСОАРИ ЗА ПОЛИКАРБОНАТ

АЛУМИНИЕВ КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

КОНЗОЛИ ЗА КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

ФАСАДНИ КОНЗОЛИ

HPL ПЛОСКОСТИ

ФИБРОЦИМЕНТ

КЕРАМИКА

АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА

КОМПОЗИТНИ ПЛОЧИ ЗА ТЕРАСИ - DECODECK

АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

РАЗПЕНЕНИ PVC ПЛОСКОСТИ

АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

АКСЕСОАРИ ЗА АЛУМИНИЕВИ  ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

PVC ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

АЛУМИНИЕВИ И PVC ПАНЕЛИ ЗА ВРАТИ

ПЛЕКСИГЛАС

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ЛИСТОВЕ

PVC ПРОФИЛИ ЗА ОСВЕТЕНИ КУТИИ

АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ ЗА ОСВЕТЕНИ КУТИИ

ПРОФИЛИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ОСВЕТЕНИ БУКВИ



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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Описание Дебелина Размер на листа Цена на кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 4 мм. 6000 x 2100 мм. 5,65 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат опал/бронз 4 мм. 6000 x 2100 мм. 5,90 лв.кв.м.без ДДС 

Поликаронат син, зелен 4 мм. 6000 x 2100 мм. 5,90 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 6 мм. 6000 x 2100 мм. 9,25 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат опал/бронз 6 мм. 6000 x 2100 мм. 9,75 лв.кв.м.без ДДС

Поликаронат син, зелен, сив, оранжев 6 мм. 6000 x 2100 мм. 9.75 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 8 мм. 6000 x 2100 мм. 10,40 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат опал/бронз 8 мм. 6000 x 2100 мм. 11,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликаронат син, зелен 8 мм. 6000 x 2100 мм. 11,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 10 мм. 6000 x 2100 мм. 12,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат опал/бронз 10 мм. 6000 x 2100 мм. 12,50 лв.кв.м.без ДДС

Поликаронат син, зелен, сив, оранжев 10 мм. 6000 x 2100 мм. 12,50 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 16 мм. 6000 x 2100 мм. 21,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат опал/бронз 16 мм. 6000 x 2100 мм. 22,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 20 мм. 6000 x 2100 мм. 29,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 25 мм. 6000 x 2100 мм. 35,00 лв.кв.м.без ДДС



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА 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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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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ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТРУКТУРНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ 

Дебелина/тип плоскости Дължина Широчина Натоварване

(mm) (mm) (mm) (kg/qm) 

6 mm (Twinwall) 1500 500 02/03/04 128/202/393 

6 mm (Twinwall) 3000 450 3 154

8 mm (Twinwall) 1500 500 2/3/4 178/216/311 

8 mm (Twinwall) 3000 400 3 172

10 mm (Twinwall) 3000 400 3/4 344/398 

10 mm (Twinwall) 1500 400 2/4 214/555 

10 mm (Twinwall) 1500 600 4 530

16 mm (Triplewall) 3000 1000 4 234

16 mm (Triplewall) 2500 800 3 158

16 mm (Multiwall) 3000 1000 4 188

16 mm (Multiwall) 2000 1000 4 367

16 mm (Multiwall) 1500 600 4 ≥ 550 

20 mm (Triplewall) 2000 900 3 163

20 mm (Triplewall) 1500 700 4 ≥ 550 

20 mm (Triplewall) 3000 900 4 248

25 mm (Fivewall) 3000 600 3/4 316/388 

25 mm (Fivewall) 1500 600 3/4 221/ ≥ 561 

25 mm (Fivewall) 1500 800 2 170

32 mm (XXwall) 3000 600 4 460

32 mm (XXwall) 1500 600 2/3/4 364/510/ ≥ 561 

32 mm (XXwall) 1500 800 2 201

32 mm (XXwall) 1500 1000 4 ≥ 510 

Подпора

03



ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

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.

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).

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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Описание Дебелина Размер на листа Цена на кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 2 мм. 3050 x 2050 мм. 20,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 3 мм. 3050 x 2050 мм. 30,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 4 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
40,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 5 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
50,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 6 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
60,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 8 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
80,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 10 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
100,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат прозрачен 12 мм. 3050 x 2050 мм. 120,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат цветен - опал 3 мм. 3050 x 2050 мм. 32,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат цветен-бронз, опал 4 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
42,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат цветен-бронз 5 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
52,00 лв.кв.м.без ДДС

Поликарбонат цветен-бронз/ опал 6 мм. 
3050 x 2050 мм./        

6110 x 2050 мм. 
62,00 лв.кв.м.без ДДС
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЛЪТЕН ПОЛИКАРБОНАТ

препоръчителни подпорни разстояния, спрямо дебелина и натоварване.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ
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Дебелина
Издържливост 

кг./за кв.м.
съотношение 

1:1

съотношение 

1.25:1

съотношение 

1.5:1

съотношение 

1.75:1

съотношение 

2:1

50кг. 985 875 820 795 785

75кг. 860 765 715 695 685

100кг. 780 695 650 630 620

125кг. 725 645 605 585 575

150кг. 685 605 570 550 540

175кг. 650 575 540 525 515

200кг. 620 550 515 500 490

50кг. 1235 1090 1025 995 980

75кг. 1075 955 895 870 855

100кг. 980 865 815 790 775

125кг. 910 805 755 730 720

150кг. 855 755 710 690 680

175кг. 810 720 675 655 645

200кг. 775 685 645 625 615

50кг. 1450 1300 1225 1200 1175

75кг. 1300 1150 1075 1075 1025

100кг. 1175 1025 975 950 925

125кг. 1090 965 910 885 865

150кг. 1025 910 850 830 815

175кг. 975 865 810 790 775

200кг. 900 825 775 755 740

50кг. 1975 1750 1625 1590 1575

75кг. 1725 1525 1425 1390 1375

100кг. 1565 1390 1300 1270 1250

125кг. 1455 1290 1210 1180 1160

150кг. 1375 1210 1140 1110 1090

175кг. 1300 1150 1080 1050 1035

200кг. 1250 1100 1035 1005 990

50кг. 2050 2050 2050 1990 1960

75кг. 2050 1910 1795 1740 1715

100кг. 1960 1735 1630 1580 1555

125кг. 1820 1515 1465 1465 1445

150кг. 1710 1515 1425 1380 1360

175кг. 1625 1440 1355 1310 1290

200кг. 1555 1375 1295 1255 1235

4мм

5мм

6мм

8мм

10мм
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ ПОЛИКАРБОНАТНИ ПЛОСКОСТИ

Здравина

Плътният поликарбонат е до 200 пъти по здрав при удър, спрямо стъклото, практически нечуплив, 
предлагащ защита за тези, които работят или играят под него.
Теглото на плътния поликарбонат е само половината от това на стъкло, което прави работата и 
монтажа по-удобна.

Гъвкавост на дизайна

Плътният поликарбонат се характеризира с висока устойчивост на удар, отлично съотношение 
сила / тегло, пропускливост на светлина, издръжливост, гъвкавост на дизайна, топлоизолация 
и пожароустойчивост. 
Плътният поликарбонат лесно може да бъде студено извит на място, което позволява на дизайнера 
да създава интересни решения за остъкляване. 
Плътният поликарбонат осигурява пропускане на светлина между 80% до 92%. 
в зависимост от дебелината.

Tрайност

Плътният поликарбонат има отлична устойчивост към атмосферните условия.

Устойчивост на температура:

Плътните поликарбонати могат да бъдат инсталирани в различни приложения, с различни температури. 
Плътният поликарбонат  остава стабилен при продължително стоене при температури 
от -20ºC до + 100ºC, краткотрайно ненапрегнато от -40ºC до + 130ºC

Монтажни отвори

Монтажните отвори трябва да са минимум 1,5 см. x диаметър на отвора от ръба на листа. 
Диаметърът на отвора трябва да бъде минимум 6 мм по-голям от диаметъра на фиксиращия болт 
за листове до 2 м и допълнителни 3 мм на метър дължина след това.
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АКСЕСОАРИ ЗА ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТНИ АКСЕСОАРИ

АЛУМИНИЕВИ АКСЕСОАРИ

Посочените цени са без ДДС
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Описание Описание Дебелина Размер Цена на м.без ДДС

Алуминиев H профил 10 мм. 6 м. 4,80 лв.м.без ДДС

Алуминиев H профил 16 мм. 6 м. 6,00 лв.м.без ДДС

Алуминиев U профил 10 мм. 6 м. 1,65 лв.м.без ДДС

Алуминиев F профил 16 мм. 6 м. 1,90 лв.м.без ДДС

профилирана шина с гума 45 мм. 6 м. 5,50 лв.м.без ДДС

вентилационна лента 25 мм. 33 метра 0.66 лв./м.без ДДС
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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. 3,00 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен H профил 8 мм. 6 м. 3,20 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен H профил 10 мм. 6 м. 4,40 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. 1,30 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил 6 мм. 2,10 м. 1,60 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил 8 мм. 2,10 м. 1,80 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил 10 мм. 2,10 м. 2,00 лв.м.без ДДС

Поликарбонатен U профил 16 мм. 2,10 м. 1,80 лв.м.без ДДС



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.

bg plast
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АЛУМИНИЕВ КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ
bg plast
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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. 43,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел - 

дървесен ефект

екстериор 

0,50/0,50 
4 мм. 3200 x 1250 мм. 48,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел - 

специален ефект(brushed, 

sparkling, stone)

екстериор 

0,50/0,50 
4 мм. 3200 x 1250 мм. 60,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел - 

стандартни цветове
екстериор 

0,40/0,40 
4 мм. 3200 x 1250 мм. 35,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел - 

дървесен ефект

екстериор 

0,40/0,40 
4 мм. 3200 x 1250 мм. 43,00 лв.кв.м.без ДДС

Алуминиев композитен панел - 

специален ефект(sparkling)

екстериор 

0,40/0,40 
4 мм. 3200 x 1250 мм. 54,00 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



КОНЗОЛИ ЗА КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

bg plast

ЕДИНИЧНИ КОНЗОЛИ

��

Конзола 40/80мм Конзола 75/80мм Конзола 100/90мм Конзола 125/90мм

1.42 лв./бр.без ДДС 1.86 лв./бр.без ДДС 1.78 лв./бр.без ДДС 1.94 лв./бр.без ДДС

Конзола 150/90мм Конзола 180/90мм Конзола 210/90мм Конзола 240/90мм

2.20 лв./бр.без ДДС 2.70 лв./бр.без ДДС 2.90 лв./бр.без ДДС 3.42 лв./бр.без ДДС

единична подложка удължител 100мм

0.28 лв./бр.без ДДС 1.55 лв./бр.без ДДС3.52 лв./бр.без ДДС

Конзола 270/90мм
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КОНЗОЛИ ЗА КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

bg plast

ДВОЙНИ КОНЗОЛИ
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Конзола 40/160мм Конзола 75/160мм Конзола 100/160мм Конзола 125/160мм

2.06 лв./бр.без ДДС 2.63 лв./бр.без ДДС 2.82 лв./бр.без ДДС 2.90 лв./бр.без ДДС

Конзола 150/160мм Конзола 180/160мм Конзола 210/160мм Конзола 240/160мм

3.32 лв./бр.без ДДС 4.17 лв./бр.без ДДС 4.53 лв./бр.без ДДС 5.39 лв./бр.без ДДС

Конзола 270/160мм двойна подложка удължител 100/160мм снаждаща шина

5.48 лв./бр.без ДДС 0.58 лв./бр.без ДДС 3.05 лв./бр.без ДДС 1.45 лв./бр.без ДДС
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КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ

Посочените цени са без ДДС

bg plast
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Продукт Описание и размери Ед.цена за м./без ДДС

F-профил 

за композитен панел 2,80 лв./м.без ДДС

H-профил за композитен 

панел 2,40 лв./м.без ДДС

Т-профил 58 x 58 x 1,8 4,28 лв./м.без ДДС

Т-профил 80 x 60 x 2 5,70 лв./м.без ДДС

Т-профил 110 x 60 x 2 - оребрен 6,83 лв./м.без ДДС



HPL ПЛОСКОСТИ

Стандартни размери на плоскостите 2800х1300мм.

За цветове и наличности, обърнете се към продавач-консултант

Производител Pelilam

Производител Genpaz

bg plast
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Описание Приложение Деблина Размер Цена на кв.м. без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви цена след запитване

HPL-плоскости -двулицеви цена след запитване

HPL-плоскости - еднолицеви цена след запитване

HPL-плоскости -двулицеви цена след запитване

HPL-плоскости - еднолицеви цена след запитване

HPL-плоскости -двулицеви цена след запитване

HPL-плоскости - еднолицеви цена след запитване

HPL-плоскости -двулицеви цена след запитване

HPL-плоскости - еднолицеви цена след запитване

HPL-плоскости -двулицеви цена след запитване

екстериор 4 мм. 2800x1300мм. 

екстериор 6 мм. 2800x1300мм. 

екстериор 12 мм. 2800x1300мм. 

екстериор 8 мм. 2800x1300мм. 

екстериор 10 мм. 2800x1300мм. 
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Описание Приложение Дебелина Размер Цена на кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви 56,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости -двулицеви 58,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви 70,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости -двулицеви 72,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви 80,00 лв.кв.м.без ДДС 

HPL-плоскости -двулицеви 82,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви 84,00 лв.кв.м.без ДДС 

HPL-плоскости -двулицеви 86,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви интериор 4 мм. 2800x1300мм. 45,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви интериор 6 мм. 2800x1300мм. 50,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви интериор 8 мм. 2800x1300мм. 55,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви интериор 10 мм. 2800x1300мм. 65,00 лв.кв.м.без ДДС

HPL-плоскости - еднолицеви интериор 12 мм. 2800x1300мм. 85,00 лв.кв.м.без ДДС

екстериор 8 мм. 2800x1300мм. 

екстериор 10 мм.  2800x1300мм. 

екстериор 4 мм.  2800x1300мм. 

екстериор 6 мм. 2800x1300мм. 



ФАСАДНИ КОНЗОЛИ

bg plast

Посочените цени са без ДДС

��

Продукт Описание и размери Ед.цена за /бр.без ДДС

Фасадна конзола 95 мм 6,00 лв./бр.без ДДС

Фасадна конзола 120 мм 6,80 лв./бр.без ДДС

Фасадна конзола 150 мм 7,25 лв./бр.без ДДС
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HPL ПЛОСКОСТИ

За цветове и наличности, обърнете се към продавач-консултант

bg plast

Фасадните облицовки от HPL плоскости са новаторски продукт, с чието разнообразие от декори и формати, 
архитектите дават воля на въображението и таланта си.

Високата еластичност и якост при огъване на HPL панелите гарантират издръжливостта на фасадите срещу 
въздействието на околната среда. Основната функция на облицовъчните HPL плоскости е екранирането 
на дъждовните води. От друга страна, ефективността на топлоизолационния слой е гарантирана чрез 
минималния риск от намокряне и механично увреждане.

HPL плоскостите са с висока плътност и са съставени от ядро, изградено от целулозни нишки. 
Покрити са с акрилна PVDF смола по специална формула, осигуряваща надеждна и трайна водоустойчива 
повърхност и устойчивост срещу ултравиолетовите лъчи, което запазва цветовете.

HPL окачените фасади са лесни за поддръжка, понеже този тип облицовки на практика не задържат вода 
или прах. Важно е да се знае, че панелите от HPL са произведени в съответствие с изискванията и 

екологичните норми и отговарят на много национални и международни стандарти.
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ФИБРОЦИМЕНТ
bg plast

Фиберциментовите плоскости,които представляват циментови плоскости от цимент,подсилени с фибри 
от целулоза.

Произвеждат се с различна повърхност, гладки, с имитация и релеф на дърво, на естествен камък, 
с имитация на гнайс, редени тухли и др. Фиберциментовите плоскости са щадящи природата материали.

Фиберцимента е екологичен материал, не съдържа никакви вредни примеси и съставки за човешкото здраве 
и еко чистота. Не съдържа асбест.С времето не отделя никакви вредни газове. Няма ограничение в 
дълготрайността на материала.

По време на производство плоскостите се подлагат на висони температурен натиск,затова са издръжливи 
на най-негативни условия.

Не се влияе от UV лъчи. Фиберциментовите плоскости не се влияят от влага и вода. Не се влияят от лоши 
климатични условия, температурните разширения са много по-малки от подобни други материали. 
В никакъв случай не пропуска вода,могат да се ползуват на фасади с такива пробеми. Има топло и 
звукоизолационни качества. 
Фиберциментовите панели не се влияят от влага и вода

Не се влияят от лоши климатични условия, температурните разширения са много по-малки от подобни 
други материали.

В никакъв случай не пропуска вода, могат да се ползуват на фасади с такива пробеми.

Има топло и звуко-изолационни качества.
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КЕРАМИКА

bg plast

Керамичната фасада е изключително устойчива както на външни атмосферните условия така и на 
механични въздействия. Основния материал ГЛИНА се смесва с железни оксиди, формува се и след това 
се пече при температура 1200 градуса.

Носещата конструкция е алуминиева и се състои от Т-профили и конзоли за захващане. 
Между керамичните плочи са и сградата се оставя въздушното пространство, което осигурява вентилацията 
на фасадата и предпазва от прегряване през лятото и охлаждане през зимата.

Този тип вентилируема облицовка се осъществява от различни по размер керамични плочи. 
Това, от своя страна, дава голямо предимство при определянето на растера на сградата.

Керамичните окачени фасади могат да се проектират в над 50 цветови нюанса. Покритието върху самата
керамика също е различно. Производителите предлагат натурално, антиграфитно и глазирано покритие.

Технологичният процес при производството на керамична облицовка, а именно изпичането при висока 
температура, гарантира устойчивост срещу неблагоприятните атмосферни условия и ултравиолетовите лъчи.

С керамичните облицовки се постигат отлична вентилация, топло-, водо- и звукоизолация. Те са 
огнеустойчиви и лесно се рециклират. Перфектната гладка повърхност прави плочата самомиеща се при дъжд 
и намалява разходите по поддръжка на фасадата.
Лесният монтаж, липсата на отвори в керамиката за събиране на прах, вода и микроорганизми, както и 
възможността за подмяна на произволна плоча от стената, без да се налага демонтажа на останалите около нея, 
правят керамичната фасадна облицовка подходяща за търговски центрове, жилищни сгради и офис помещения.
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АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА

ГЛАДКА АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА

АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА РИФЕЛ

Посочените цени са без ДДС

bg plast
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Алуминият е считан за метал на бъдещето, лек е,, високо устойчив на корозия, изключително електрически 
и топлинен проводник, много добре отразява светлината, той е немагнитен и нетоксичен, 
много е лесен за обработка и визуално привлекателен. Приложенията на алуминия са 
най-разнообразни, от строителство, транспорт, рекламни продукти, промишленост до областите 
а електричеството и електониката.

Дебелина Размер Тегло на лист Цена лв.за лист без ДДС

0,3 мм. 2000 x 1000 мм. 1,62 13,77 лв.лист без ДДС

0,5 мм. 2000 x 1000 мм. 2,7 22,95 лв.лист без ДДС

0,6 мм. 2000 x 1000 мм. 3,3 28,05 лв.лист без ДДС

0,7 мм. 2000 x 1000 мм. 3,8 32,30 лв.лист без ДДС

0,8 мм. 2000 x 1000 мм. 4,3  36,55 лв.лист без ДДС

1 мм. 1000 x 2000 мм. 5,4 44,28 лв.лист без ДДС

1 мм. 2500 x 1250 мм. 8,5 69,70 лв.лист без ДДС

1 мм. 3000 x 1500 мм. 12,2 100,04 лв.лист без ДДС

1,2 мм. 1000 x 2000 мм. 6,7 54,94 лв.лист без ДДС

1,5 мм. 1000 x 2000 мм. 8,1 66,42 лв.лист без ДДС

1,5 мм. 2500 x 1250 мм. 12,66 103,81 лв.лист без ДДС

1,5 мм. 3000 x 1500 мм. 18,25  149,65 лв.лист без ДДС

1,5 мм. 4000 x 2000 мм. 32,4 275,40 лв.лист без ДДС

2 мм. 2000 x 1000 мм. 11 90,20 лв.лист без ДДС

2 мм. 2500 x 1250 мм. 17 139,40 лв.лист без ДДС

2 мм. 3000 x 1500 мм. 24,3 199,26 лв.лист без ДДС

2 мм. 4000 x 2000 мм. 44,1 375,85 лв.лист без ДДС

3 мм. 2000 x 1000 мм. 16,2 132,84 лв.лист без ДДС

3 мм. 2500 x 1250 мм. 25,32 207,62 лв.лист без ДДС

3 мм. 3000 x 1500 мм. 36,5 299,30 лв.лист без ДДС

3 мм. 4000 x 2000 мм. 66,00 561,00 лв.лист без ДДС

4 мм. 2000 x 1000 мм. 21,6 177,12 лв.лист без ДДС

4 мм. 2500 x 1250 мм. 33,90 277,98 лв.лист без ДДС

4 мм. 3000 х 1500 мм 48,60 393,60 лв.лист без ДДС

5 мм. 2000 x 1000 мм. 27,20 236,64 лв.лист без ДДС

5 мм. 2500 x 1250 мм. 43,00 374,10 лв.лист без ДДС

6 мм. 2000 x 1000 мм. 33 287,10 лв.лист без ДДС

6 мм. 2500 x 1250 мм. 51 443,70 лв.лист без ДДС

8 мм. 2000 x 1000 мм. 43,5 391,50 лв.лист без ДДС

8 мм. 2500 x 1250 мм. 70,5 634,50 лв.лист без ДДС

10 мм. 2000 x 1000 мм. 55 495,00 лв.лист без ДДС

10 мм. 2500 x 1250 мм. 84,40 759,60 лв.лист без ДДС

Дебелина Размер Тегло на лист Цена лв.за лист без ДДС

1,5 мм. 2000 x 1000мм. 9,7 82,45 лв.лист без ДДС

1,5 мм. 2500 x 1250мм. 15 127,50 лв.лист без ДДС

2 мм. 2000 x 1000мм. 12,3 104,55 лв.лист без ДДС

2 мм. 2500 x 1250мм. 19 161,50 лв.лист без ДДС

3 мм. 2000 x 1000мм. 17.5 148,75 лв.лист без ДДС

3 мм. 2500 x 1250мм. 28 238,00 лв.лист без ДДС

4 мм. 2000 x 1000мм. 21.4 185,68 лв.лист без ДДС

4 мм. 2500 x 1250мм. 33.45 294,36 лв.лист без ДДС

5 мм. 2000 x 1000мм. 27.5 242,00 лв.лист без ДДС

5 мм. 2500 x 1250мм. 43 378,40 лв.лист без ДДС



КОМПОЗИТНИ ПЛОЧИ ЗА ТЕРАСИ - DECODECK

bg plast
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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

bg plast
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Описание теоретично тегло/м. Цена на м.без ДДС

кутия 15x15x1,5 0,220 1,65 лв.м.без ДДС

кутия 20x20x1,5 0,300 2,25 лв.м.без ДДС

кутия 20x20x2 0,395 3,08 лв.м.без ДДС

кутия 25x25x1,5 0,405 3,04 лв.м.без ДДС

кутия 25x25x2 0,540 4,04 лв.м.без ДДС

кутия 30x20x2 0,540 3,94 лв.м.без ДДС

кутия 30х30х1.5 0,470 3,53 лв.м.без ДДС

кутия 30x30x2 0,655 4,91 лв.м.без ДДС

кутия 40x20x1,2 0,380 2,85 лв.м.без ДДС

кутия 40x20x1,5 0,470 3,75 лв.м.без ДДС

кутия 40x20x2 0,610 4,80 лв.м.без ДДС

кутия 40x40x1,5 0,630 4,73 лв.м.без ДДС

кутия 40x40x2 0,880 6,53 лв.м.без ДДС

кутия 50х30х2 0,850 6,38 лв.м.без ДДС

кутия 50x50x2 1,150 8,63 лв.м.без ДДС

кутия 60x20x1,5 0,630 5,01 лв.м.без ДДС
кутия 60x20x2 0,840 6,53 лв.м.без ДДС

кутия 60x40x2 1,040 8,25 лв.м.без ДДС

кутия 60х60х2 1,400 10,50 лв.м.без ДДС

кутия 80x20x2 1,100 8,25 лв.м.без ДДС

кутия 80х40х2 1,350 10,13 лв.м.без ДДС

кутия 80х60х3 2,300 17,25 лв.м.без ДДС

кутия 80x80x2 1,730 12,98 лв.м.без ДДС

кутия 100x20x1,2 0,780 5,85 лв.м.без ДДС

кутия 100x20x2 1,350 10,13 лв.м.без ДДС

кутия 100x50x2 1,600 13,28 лв.м.без ДДС

кутия 120х20х2 1,520 11,48 лв.м.без ДДС



АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

За други размери, свържете се с продавач-консултант

Посочените цени са без ДДС

Дължина на профилите - 6 метра
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Описание теоретично тегло/м. Цена на м.жез ДДС

винкел 15x15x1,5 0,125 0,94 лв.м.без ДДС

винкел 20x20x1,2 0,130 0,98 лв.м.без ДДС

винкел 20x20x1,5 0,165 1,31 лв.м.без ДДС

винкел 20х20х2 0,210 1,58 лв.м.без ДДС

винкел 25x25x1,5 0,21 1,65 лв.м.без ДДС

винкел 25х25х2 0,270 2,03 лв.м.без ДДС

винкел 30x30x1,2 0,195 1,46 лв.м.без ДДС

винкел 30x30x1,5 0,250 1,88 лв.м.без ДДС

винкел 30x30x2 0,330 2,48 лв.м.без ДДС

винкел 30х30х3 0,465 3,49 лв.м.без ДДС

винкел 40x20x1,2 0,195 1,46 лв.м.без ДДС

винкел 40x20x1,5 0,245 1,84 лв.м.без ДДС

винкел 40x20x2 0,340 2,55 лв.м.без ДДС

винкел 40x40x1,2 0,270 2,03 лв.м.без ДДС

винкел 40x40x1,2 - бял 0,320 2,72 лв.м.без ДДС

винкел 40x40x1,5 0,330 2,48 лв.м.без ДДС
винкел 40x40x2 0,440 3,30 лв.м.без ДДС

винкел 50x50x2 0,580 4,35 лв.м.без ДДС

винкел 60x20x2 0,470 3,53 лв.м.без ДДС

винкел 60x40x2 0,580 4,35 лв.м.без ДДС

винкел 60x60x2 0,650 4,88 лв.м.без ДДС

винкел 60х60х3 0,975 7,31 лв.м.без ДДС

викел 80х20х2 0,540 4,05 лв.м.без ДДС

винкел 80х40х2 0,650 4,88 лв.м.без ДДС

винкел 100х20х2 0,650 4,88 лв.м.без ДДС

винкел 100х40х2 0,756 5,67 лв.м.без ДДС

гладка шина 30х2 0,170 1,40 лв.м.без ДДС

кръгла тръба ф20х1,5 0,240 1,80 лв.м.без ДДС

Т-профил 58x58x1,8 0,570 4,28 лв.м.без ДДС

Т-профил 80x60x2 0,760 5,70 лв.м.без ДДС

Т-профил 110x60x2 - оребрен 0,910 6,83 лв.м.без ДДС

F-профил  4 мм за бонд 2,80 лв.м.без ДДС

Н-профил 4 мм за бонд 2,40 лв.м.без ДДС



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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АЛУМИНИЕВИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ

Посочените цени са за цял перваз, при покупка на парче, цената се повишава с 20%

bg plast
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Наименование Широчина Дължина Цена на м.без ДДС

Алуминиев перваз бял 70 мм. 6300 мм. 4,80 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 90 мм. 6300 мм. 5,40 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 110 мм. 6300 мм. 6,66 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 130 мм. 6300 мм. 8,40 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 150 мм. 6300 мм. 9,60 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 170 мм. 6300 мм. 11,28 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 190 мм. 6300 мм. 11,64 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 210 мм. 6300 мм. 14,40 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 230 мм. 6300 мм. 16,56 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 250 мм. 6300 мм. 18,00 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 280 мм. 6300 мм. 21,00 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз бял 300 мм. 6300 мм. 25,20 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз -небоядисан 320 мм. 6000 мм. 31,80 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз -небоядисан 340 мм. 6000 мм. 34,00 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз -небоядисан 360 мм. 6000 мм. 36,00 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз -небоядисан 380 мм. 6000 мм. 38,00 лв.м.без ДДС 

Алуминиев перваз -небоядисан 400 мм. 6000 мм. 40,00 лв.м.без ДДС 



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

bg plast
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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.

bg plast
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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

bg plast
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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.

БГ ПЛАСТ предлага БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА в рамките на София*.

bg plast

- Предлагаме безплатна консултация.

Контакти:
гр.София, ул.Околовръстен път 68
тел: 0886 609 566, 0893 34 98 47, 0878 95 15 61
office@bg-plast.com
www.bgplast1.bg

*безплатната доставка се извършва в рамките от 1 до 5 рабонти дни, за суми над 250 лв. без ДДСБГ Пласт 1 ЕООД си запазва правото да променя цените, 
без предварително да информира своите клиенти. * безплатното рязане се отнася за поликарбонатните плоскости.
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