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PANAMA nacar и MONARO nocturno Снимка на корицата: CASONA blanco

С изтънчен дизайн и впечатляваща повърхност, разнообразната гама 

плочи от висококачествен порцелан AirPave не само улавя духа на  

времето, но Ви осигурява невероятни възможности за оформление  

на терасата. Дебелината от 2 cm прави порцелановите плочи AirPave 

подходящо решение за конструкции,  където се търсят олекотени  

решения. Възможностите за комбиниране между разнообразните 

повърхности, цветове и формати, гарантират постигането на  

впечатляваща визия. Създайте хармоничен преход между терасата, 

верандата и градината, като съчетаете  плочите от   продуктовата  

гама AirPave® с бетоновите настилки с марка Semmelrock. Не се  

ограничавайте в творческите си търсения, възползвайте се от  

необятните естетически решения, които можете да реализирате.   

 

Вдъхновете се от нашите идеи представени в следващите страници  

и направете Вашия двор, подходящ за индивидуалния Ви стил. 

 

 

Елегантност 
и лекота 
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PANAMA nacar

С дебелина  от  само 2 см плочите 
AirPave® ще насочат вниманието 
към всяка покривна тераса, балкон, 
веранда или градина. Леката текс-
тура на повърхността, придава    
въздействаща визия дори и на    
най-малките повърхности. 

Outdoor  
Living 

PANAMA beige
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Формата,  цветът  и структурата   

придават чар на всички открити 

пространства: Плочите AirPave® са 

подходящо решение и за уникално 

оформление на фоайета и входни 

зони, площадки и пътеки. 

 
Идеи за 
площи на 
открито 

MONARO gris

MONARO nocturno
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PANAMA nacar

Със своята дискретна каменна 
структура и хармонични 
цветове, плочите PANAMA 
създават изключително елегантна 
атмосфера, без да се натрапват. 

PANAMA Чиста 
елегантност 
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PANAMA beige

PANAMA 

PANAMA nacar

PANAMA nacar

ЦВЕТОВЕ

nacar beige

ФОРМАТ

45 x 90 x 2 см
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PANAMA nacar

Снимка отгоре: PANAMA beige Снимка отдолу: PANAMA beige и PANAMA nacar 
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MONARO nocturno

С фина релефна структура 
и лек отблясък на 
повърхността, плочите  
MONARO създават бляскави    
и атрактивни акценти на 
Вашето пространство. 
 

MONARO  
Блестящи 
акценти  
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MONARO nocturno

MONARO 

MONARO gris

MONARO nocturno

ЦВЕТОВЕ

nocturnogris

ФОРМАТ

45 x 90 x 2 см
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MONARO gris MONARO gris

Снимка отгоре: MONARO nocturno  

Снимка отдясно: MONARO nocturno 



1918

CASONA taupe

Плочите CASONA притежават  
класически формат 60 x 60 cm, 
подчертан от нежни цветни нюанси 
на повърхността. Трите основни 
цвята се вписват хармонично във 
всеки стил и придават изящност на 
всяка тераса, веранда или пътека.

CASONA 
Изящен  
дизайн 
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CASONA taupe

CASONA 

CASONA nocturno

CASONA blanco

ЦВЕТОВЕ

ФОРМАТ

60 x 60 x 2 cm

blanco taupe

nocturno



2322

CASONA nocturnoCASONA blanco
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SALERO terrazzo

SALERO напомня на 
класическите подове от 
теракот, но в това време 
създава усещане за един 
съвременен дизайн за 
тераси и градински пътеки.

SALERO 
Безкраен 
стил 
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SALERO

SALERO terrazzo

ЦВЕТОВЕ

terrazzo

ФОРМАТ

60x 60 x 2 cm

SALERO terrazzo
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MALAGA cala

MALAGA е вдъхновена от 
красотата на мрамор  
Calacatta  и олицетворява усет,  
елегантност и нотка на лукс.  
За всички които предпочитат  
престижната и благородна  
атмосфера.

MALAGA 
Вдъхновен 
от мрамор 
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MALAGA

MALAGA cala

ЦВЕТОВЕ

cala

ФОРМАТ

60 x 60 x 2 cm

MALAGA cala
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SELVA eucalipto

Фина структура на дървесен 
фладер, цветове на естествена 
дървесина и модерен издължен 
формат, това са уникалните 
характеристики на плочите 
SELVA. 

SELVA 
Визия на 
естествен  
фладер 
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SELVA eucalipto

SELVA

SELVA encina

SELVA eucalipto

ЦВЕТОВЕ

encina eucalipto

ФОРМАТ

30 x 120 x 2 cm
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SELVA eucalipto SELVA encina
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Информация за продуктите  

 Стабилен цвят, устойчив на UV-лъчи  

 Устойчиви на температурни колебания  

 Дълготрайни, здрави и издръжливи 

 Устойчиви на хлъзгане и износване 

 Лесна смяна и повторно полагане  

 Устойчиви на замръзване и химикали 

 Лесно почистване и ниски изисквания за поддръжка 

 Качество от Европа, отговарящо на изискванията на 

маркировка CE  

gris nacarnocturno beige

blanco taupe nocturno

terrazzo encinacala eucalipto

MONARO PANAMA

SALERO MALAGA SELVA

Название Размер Дебелина Тегло Тегло Разходна норма         
cm cm kg/бр.  kg/m2        бр./m2

MONARO 45 x 90 2 18,80 46,4 2,43          

PANAMA 45 x 90 2 18,80 46,4 2,43

CASONA 60 x 60 2 17,00 47,2 2,73

SALERO 60 x 60 2 17,00 47,2 2,73

MALAGA 60 x 60 2 17,00 47,2 2,73

SELVA 30 x 120 2 17,05 47,4 2,73

Всички формати са с микрофаска 1 mm 

Минимална широчина на фугата 5 mm 

CASONA
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Методи на полагане 
Плочите AirPave® могат да се полагат в зависимост от функцио-

налността на конкретната площ по различен начин. Препоръчи-

телно е полагането да се извърши от професионалист. Моля, спаз-

вайте също така валидните национални норми и директиви, както 

и препоръките за полагане на съответните системни компоненти. 

Полагане върху дренажен разтвор

Полагане върху сипица 

с дренажна подложка

Полагане върху филц без 

дренажна подложка

Полагане на тревна фуга

Полагане върху крачета

Полагане 
върху дренажен разтвор 
Полагането на плочите AirPave® в комбинация с лепилен и дрена-

жен разтвор е най-стабилният метод за фиксиране. Компонентите 

на системата, дренажен разтвор, дренажна подложка и хидро-

изолация, осигуряват максимална сигурност. Циментовата замазка  

и трябва да бъде позиционирана между подложния бетон и  

хидроизолацията с наклон минимум 2%. Използавйте подходящо 

лепило, за да залепите плочите върху дренажния разтвор. За да 

се осигури необходимата широчина на фугите е препоръчително 

да се използват дистанционери за фуги с минимална широчина от 

5 mm. Готовите фуги трябва да се запълнят изцяло с подходящ 

фугиращ разтвор. 

 

Този метод за полагане е подходящ за пътеки, стълбища, тераси и 

зони около басейни. 

 

  

 

Плочи AirPave® 

Еластичен лепилен разтвор  

Дренажен разтвор 

Дренажна подложка/Хидроизолация 

Циментова замазка с мин. 2% наклон  

Подложен бетон 
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Полагане върху сипица  
без дренажна подложка 
Полагане върху сипица  без дренажна подложка е най-бързият и 

икономичен начин. Плочите се полагат върху различни слоеве с 

различна дебелина и зърнометрия. Под осигурената срещу 

замръзване основа от трошена скална маса, като опция може да 

бъде положен геотекстил. Традиционният метод ’’сух монтаж’’ 

осигурява оптимално отвеждане на водата    в основата. За да се 

осигури необходимата широчина на фугите е препоръчително 

да се използват дистанционери за фуги с минимална широчина 

от 5 mm. Оформените фуги трябва да се запълнят изцяло с пясък 

за фугиране. 

 

Подходящ метод на полагане за градински пътеки, подходи и 

тераси. 

 

 

 

Плочи AirPave®  

Изравнителен слой сипица ок. 3-6 cm 

Трошена скална маса 10-20 cm 

с фракция 0/18 mm 

Подложка осигурена срещу замръзване  

Трошена скална маса 30 cm с фракция 

0/63 mm Геотекстил (по избор) 

Полагане върху сипица 
с дренажна подложка 
При този начин на полагане между сипицата и циментовата 

замазка (с наклон от минимум 2 %) се поставя дренажна             

подложка и съответната хидроизолация. Това осигурява         

оптимално отвеждане на водата.  Подложният бетон в комбина-

ция с подложката, осигурена против замръзване, гарантират 

оптималната стабилност на основата. За да се осигури необходи-

мата широчина на фугата е препоръчително да се използват   

дистанционери за фуги с минимална широчина от 5 mm. Фугите 

трябва да са изцяло запълнени с пясък за фуги. 

  

Подходящ метод на полагане за градински пътеки, подходи и 

тераси.

 

 

Плочи AirPave®  

Изравнителен слой сипица ок. 3 -6 cm  

Дренажна подложка и хидроизолация 

Циментова замазка с мин. 2% наклон 

и подложен бетон 

Подложка осигурена срещу замръзване 

Скална маса около 30 cm 

Геотекстил (като опция) 
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Полагане 
върху регулируеми крачета 
За полагането на плочите AirPave®, плаващо върху регулируеми 

и самонивелиращи се крачета, са подходящи гладки, равни 

повърхности. Циментовата замазка под тях трябва да бъде с 

минимален наклон 2 % и да бъде позиционирана между  

подложния бетон и хидроизолацията. Моля, изберете  

подходящите крачета в зависимост от тяхната височина.  

За размер на плочата 45 x 90 cm са необходими 6 броя  

регулируеми и самонивелираши се крачета. За да придадете 

цялостен завършен вид може да използвате подходящи  

завършващи профили. 

 

Подходящ метод на полагане за балкони и тераси, практична и    

гъвкава инсталация на кабели в празното пространство под    

плочите.

 

 

Плочи AirPave® 

Mонтажни крачета - фиксиращи, 

нивелиращи, регулиращи се 

Хидроизолация 

Циментова замазка с мин. 2% наклон  

Подложен бетон 

Основа осигурена против замръзване

Полагане  
на тревна фуга  
За да се осигури стабилност, плочите се поставят индивидуално, 

върху подложка от уплътнена сипица / филц, разположена върху 

добре изчистена от трева почва. 

 

Идеален начин на полагане за пътеки в градината.

 

 

Плочи AirPave®  

основа от сипица/ филц ок. 5 -8 cm 
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Метод на фугиране
Изборът на фугиращ материал зависи от избрания метод на 

полагане. Правилното изпълнение на фугите повишава стабил-

ността, както и еластичността на повърхността, тъй като така 

плочите могат да поемат по-добре разместванията. Препоръчи-

телната за полагането ширина на фугата е 5 mm. Препоръчител-

ната широчина на фугата по периферията e 8 mm. За оптимално 

разстояние на фугите трябва да се използват кръстчета за фуги 

с минимална ширина на фугата от 5 mm. Фугите трябва да се 

запълнят изцяло с фугираща смес.  

Вид фуги 1)2)/ Празна  Пясъчна фуга Полимерно- Фугиращ   
Mетод на полагане     Фуга пясъчна фуга разтвор

Полагане  
на тревна фуга 

Полагане 
върху самонивелиращи  
се крачета 

Полагане върху   
филц без дренажна  
подложка 

Полагане върху    
филц с дренажна  
подложка 

Полагане 
върху дренажен  
разтвор 

Съвети за полагането 

Препоръчва се полагането да се извърши от професионалист. Моля,      

спазвайте също така националните разпоредби, както и препоръките за 

монтажа на съответните компоненти от системата. 

Преди началото на полагането доставените плочи трябва да се проверят за 

видими дефекти, разлика в цветовете или грешна доставка. За преодоля-

ване на евентуални леки различия в цвета или структурата, които са        

неизбежни и зависят от партидата и поради това не представляват 

дефекти, трябва се полагат плочи от няколко палета едновременно. 

Проверка на основата 

Преди да бъдат положени плочите AirPave®, основата трябва да се провери 

и анализира от специалист. При полагането на плочите AirPave® препоръч-

ваме да се планира наклон от мин. 2%, за да може да се гарантира оттичане 

на водата. Преди полагането основата трябва да бъде добре уплътнена, с 

помощта на вибрационна плоча, за да се осигури нейната товароносимост. 

Фуги 

Препоръчителната ширина на фугата е 5 mm. Периферията, трябва да се 

предвиди елсатична фуга с ширина мин. 8 mm. Какъв тип фуги е най- 

подходящ, зависи от метода на полагане. Правилното изпълнение  

при фугиране повишава както стабилността, така и еластичността на 

повърхността, тъй като плочите могат да поемат по-добре изместванията и 

така може да се избегне счупване на плочите. 

Почистване и поддръжка 

Лесното почистване, както и минималните изисквания за поддръжка       

правят плочите AirPave® идеалния материал за оформление на площи на 

открито. За третиране на повърхностите, моля, използвайте само средства 

за почистване и поддръжка, подходящи за гранитогрес, като имате  

предвид и използвания материал за фугите. 

 

Всички посочени в каталога методи на полагане са примери и служат само 

за информация. Разликите в цветовете на представените цветни образци 

на произвежданите продукти се дължат на печата и не подлежат на реклама-

ции. Още информация за продуктите и техническа документация ще      

намерите на www.wienerberger.bg/semmelrock

1) Като ширина на фугата трябва да се предвидят минимум 5 mm. 
2 )По периферията е необходимо да се предвидят еластични фуги мин. 8 mm.
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