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ТЕХНОСИМ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ 

НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Тех но сим е бъл гар ски произ во ди тел на бе то но ви про дук ти, ос‐
но ван ка то част от гру па та на Бал кан строй АД в на ча ло то на
2007г. При осъ щес твя ва не на проек та Бал кан строй за ло жи на
нуж да та от ка чес тве но и ви со ко тех но ло гич но мес тно произ вод‐
ство, кое то да за до во ля ва  строи тел на та ин дус трия и па за ра на
строи тел ни ма те риа ли в Бъл га рия. Тех но сим стар ти ра произ вод‐
ство през май 2008г.
За во дът на Тех но сим, на ми ращ се в кв. Враж деб на в Со фия, се
прос ти ра на 25 000 кв.м. За во дът е на пъл но ав то ма ти зи ран и
обо руд ван с ка чес тве ни ма ши ни на во де щи те в та зи об ласт про‐
из во ди те ли Hess Maschinenfabrik Gmbh & Co KG – Гер ма ния и
ABECE AB – Шве ция.

Фир ма та произ веж да раз нооб раз на га ма бе то но ви про дук ти ‐ КЕРЕМИДИ; ПОЛОВИНКИ И СТРАНИЧНИ КЕРЕМИДИ;
КАПАЦИ; КРАЙНИ И НАЧАЛНИ КАПАЦИ; ТРОЙНИЦИ И ЧЕТВОРНИЦИ; ВИБРОПРЕСОВАНИ ПАВЕТА; БОРДЮРИ; ТРО‐
ТОАРНИ ПЛОЧКИ; УЛЕИ, ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ; ТУХЛИ, КОМИННИ ТЕЛА И СЕГМЕНТНИ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ.

Из де лия та на Тех но сим са произ ве де ни от инер тни ма те риа ли и свър зва щи ве щес тва от со фий ския ре гион. За под‐
сил ва не на ка чес тва та и по доб ря ва не на ха рак те рис ти ки те им се из пол зват раз лич ни плас ти фи ка то ри и хи ми чес ки
до бав ки. По ра ди спе ци фи ка та на тех но ло гич ни те про це си, в за во да са из гра де ни две от дел ни ха ле та със су шил ни,
а бе то но вия въ зел е проек ти ран та ка, че да за до во ля ва ед нов ре мен но и две те произ вод ства.
Всич ки про дук ти на Тех но сим се произ веж дат съг лас но изис ква ния та на Ев ро пей ски те про дук то ви стан дар ти, хар мо‐
ни зи ра ни с бъл гар ско то за ко но да тел ство. Про дук ти те са тес тва ни в сер ти фи ци ра ни ла бо ра то рии, дек ла ри ра щи съот‐
вет стие то им със стан дар ти те БДС EN 1338/ 1339/ 1340 за нас тил ки те и бор дю ри те и БДС EN 490 за ке ре ми ди те.  Те зи
стан дар ти  по каз ват ре зул та ти те от из пит ва ния на якос тни ха рак те рис ти ки, мра зоус той чи вост, во до пог лъ ща не, из но‐
соус той чи вост и ре ди ца дру ги ек сплоа та цион ни ка чес тва. Про дук ти те не са мо пок ри ват из брое ни те по ка за те ли, но и
ги над ви ша ват, кое то го во ри за ви со ко то им ка чес тво.  Всич ки про дук ти, включително из ход ни те ве щес тва и фрак ции те
се тес тват в соб стве на ла бо ра то рия, коя то сле ди ос нов ни те по ка за те ли и га ран ти ра пос тоя нен кон трол на ка чес тво то.
Дру жес тво то раз полaга със соб стве на скла до ва ба за и под дър жа пос тоян ни ко ли чес тва на склад, кое то заед но с оси‐
гу ре ния тран спорт и раз ви та та дис три бу тор ска мре жа в ця ла та стра на, га ран ти ра бър зо об служ ва не и крат ки сро ко ‐
ве за дос тав ка.  

КЕ РЕ МИ ДИ
Произ вод ство то на ке ре ми ди те се осъ щес твя ва на уни кал на по точ на ли ния с три про фи ла ‐ нис ка, сред на въл на и
плос ка ке ре ми да. Та ки ва по точ ни ли нии ра бо тят пре дим но в Шве ция и Гер ма ния и са не по ве че от 5% в све та. Плос‐
ка та ке ре ми да съ що е уни ка лен за бъл гар ския па зар про дукт.
Ха рак тер но за ке ре ми ди те и пок рив ни те еле мен ти от бе тон е фак тът, че се об ра бот ват с до пъл ни тел но вто ро пок ри‐
тие. Са ма та тех но ло гия на произ вод ство се от ли ча ва от та зи при ке ра мич ни те ке ре ми ди, за що то вмес то из пи ча не се
из пол зва са мо су ше не при тем пе ра ту ра 40° С. Та зи тех но ло гия поз во ля ва ке ре ми ди те, произ ве де ни от Тех но сим да
при те жа ват ня кои уни кал ни ка чес тва: ви со ка ус той чи вост на чу пе не, бърз мон таж, вла гоус той чи вост, по жа роус той‐
чи вост, си гур ност при бу ри, си гур ност сре щу зам ръз ва не, здра ви на.

ПАВАЖИ
Произ веж дат се на прин ци па на виб роп ре со ва не, ка то по то зи на чин се из бяг ва об ра‐
зу ва не то на шуп ли и се пос ти га по‐го ля ма плът ност и здра ви на. Из де лия та са с мо дул ‐
ни раз ме ри, поз во ля ва щи под реж да не в раз нооб раз ни ком би на ции, съоб раз но идеи те
и же ла ния та на проек тан ти те и ин вес ти то ри те, за чие то улес не ние фир ма та пред ла га
тех ни чес ки кон сул та ции и го то ви ре ше ния.

АК СЕ СОА РИ И СИС ТЕ МИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Техносим българският производител на бетонови изделия стр. 1
Техносим приятел на природата! стр. 3
Вибропресовани паважи стр. 5
Вибропресовани продукти стр. 7

Сегментен блок стр. 8
Бе то но во па ве Ру бик стр. 10
Бе то но во па ве До ми но стр. 12
Бе то но во па ве 2Т стр. 14
Бе то но во па ве 2Т  без фас ка стр. 16
Бе то но во па ве Вълна стр. 18
Бе то но во па ве Оптик 20 стр. 20
Тротоарна плоча Оп тик 30 стр. 22
Тротоарна плоча Оп тик 30 тактилна стр. 24
Тротоарна плоча Оптик 40 стр. 26
Тротоарна плоча Оптик 40 на 5 см стр. 28
Тротоарна плоча Оптик 50 стр. 30
Паркинг елемент стр. 32
Улей за отводняване Каньон стр. 34
Бордюр С15 магистрален стр. 36
Бордюр С18 магистрален стр. 38
Бордюр С7 градински стр. 40
Бордюр С16 градински стр. 42
Пътна ивица стр. 44
Коминно тяло ‐ двой но и еди нич но стр. 46
Тухла за зидане стр. 48

Полезна информация стр. 51
Техносим система паважи стр. 52
Указания за полагане стр. 56
Модели на редене стр. 62
Паваж или Асфалт ‐ по‐добрата настилка за средно и високо натоварени зони стр. 64

Сертификати. Документи стр. 67



2

Техносим е компания с модерна визия и грижа за околната среда. Тя държи изключително много на минималното еко‐
логично въздействие и поради тази причина е заложила на производството на една от най‐благоприятните за околната
среда настилки‐ бетоновата.

БЕТОНОВА НАСТИЛКА ТЕХНОСИМ ‐  ЕДИН ПО‐ УСТОЙЧИВ И ЕКОЛОГИЧЕН ИЗБОР

В сравнение с други настилки, бетоновите са известни  и се отличават със своята дълготрайност, здравина и стабил‐
ност, както и разнообразие във формите, цветовете и размерите. Други техни предимства са:

Благоустройствени ПРЕДИМСТВА на бетоновите настилки Техносим

Полагат се лесно ‐ правилната им геометрия е предпоставка за точно и бързо напасване на продуктите при
полагане;
Дълготрайни са‐ достигат 90% от якостта си още в производствената база;
Не променят релефа си;
Износоустойчиви са и не се изтриват;
Издържат повече цикли замръзване‐ топене, което е един от най‐големите проблеми при другия вид бето‐
нови настилки, тези от пластичен бетон;
Не се нагряват при висока температура, както се случва с асфалтовите и други подобни настилки, освен това,
пропускайки вода към долните земни пластове през сухата фуга и дренажния слой, осигуряват благоприятен
водно‐въздушен режим не само за растенията, но и за хората;
Не увреждат безвъзвратно почвата и създават условия за подхранване на подпочвените води, отново бла‐
годарение на сухата фуга, пясъчното легло и дренажния слой от трошен камък;
Могат да се пренареждат, при отстраняване на проблеми на подземната инфраструктура и други ремонтни
работи, като след отстраняване на проблема, ремонтираните участъци не се различават от останалата нас‐
тилка;
Създават добро сцепление и не предизвикват пързаляне на движещете се хора и автомобили.

Естетически ПРЕДИМСТВА на бетоновите настилки Техносим

Имат разнообразни форми и размери;
Притежават модулни размери, благодарение на което, могат да се редят в разнообразни комбинации не
само по цвят, но и по форма;
Възможно е оцветяване на горния слой с различни пигменти;
Повърхностният слой е изпълнен от кварцов пясък, което е гаранция не само за качество, но и за идеална
визия на продукта;
Възможно е, също така, повърхностният слой да бъде от  различни по размер фракции, което създава ефектна
повърхностна структура, придава неповторим и естествен вид на вибропресованите продукти, прави ги под‐
ходящо дизайнерско решение за градини, алеи в паркове, площадни и пешеходни  пространства;
Възможно е и създаването на разнообразни декоративни повърхности, много повече, отколкото могат да
предоставят естествените материали;
Запазва се цялостта на повърхностния слой, поради това, че не се задържа вода, над допустимото за бетона
количество, благодарение на което, не се руши продукта при различни климатични условия‐ сняг, лед и го‐
леми количества валежи;
Създава се уникална градска среда.

Нещо, което не е толкова популярно за тях и на което искаме да обърнем внимание е екологичното им предимство.
Паважните настилки са едни от най‐благоприятните за околната среда строителни материали, които се предлагат. Не
само като краен продукт, но във всяка фаза на производство и последваща употреба, бетоновите настилки са с почти
нищожно  отрицателно екологично въздействие. 
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ТЕХНОСИМ

ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА!



БЕТОНОВА НАСТИЛКА ТЕХНОСИМ ‐  НАТУРАЛНА И РЕЦИКЛИРУЕМА

Причините за горепосоченото твърдение са следните факти: 

1. Бетоновите настилки се произвеждат от естествени изходни вещества и материали, локални за съответния
производствен регион, налични в голямо количество, като:

Вода
Фракции
Пясък
Цимент

2. Оц ве ти те ли те, кои то се из пол зват при из ра бот ка им са на ес тес тве на ос но ва‐ же ле зоок сид ни пиг мен ти и съ ‐
що не оказ ват от ри ца тел но влия ние на окол на та сре да;

3. Част от су ро ви ни те, из пол зва ни при произ вод ство то им, мо гат да се за мес тват с  ос та тъч ни ма те риа ли, от
раз лич ни ин дус триал ни про це си. Нап ри мер, шла ка та от сто ма но до бив на та про миш ле ност би мог ла да за мес ‐
ти час ти от фрак ции те и пя съ ка.

БЕ ТО НО ВА НАС ТИЛ КА ТЕХ НО СИМ ‐  ИНО ВА ТИВ НА И ЩА ДЯ ЩА ОКОЛ НА ТА СРЕ ДА

Ос вен ка то су ро ви ни и ка то краен про дукт бе то но ва та нас тил ка  е бла гоп рият на 
за окол на та сре да, за що то:

1. Не ув реж да поч ва та и не изис ква го ле ми из ко пи в дъл бо чи на за да бъ де мон ти ра на; 

2. Има ни сък от то чен кое фи циент и из пъл не на на су ха фу га, уве ли ча ва въз мож нос ти те за под хран ва не на под‐
поч ве ни те во ди, кои то са ос но вен из точ ник на чис ти во ди с пи тей ни ка чес тва за мно го стра ни по све та. С на‐
ма ля ва не на за гу би те от от ти ча не то на дъж дов ни те во ди  се по доб ря ват и уве ли ча ват за па си те от под зем ни
во ди. По то зи на чин се по доб ря ва и вод ния ба ланс, кой то има зас тра ши тел ни от ри ца тел ни стой нос ти;

3. Нас тил ка та е ес тес твен фил тър. Тя за дър жа на по вър хност та за мър си те ли и по то зи на чин на ма ля ва за мър‐
ся ва не то на поч ва та‐  произ ве де на е от гру би строи тел ни ма те риа ли, ци мент, во да и т.н., бла го да ре ние на
кои то се за дър жат за мър си те ли ка то мо тор но мас ло, ав то мо бил ни теч нос ти и ан тиф риз, кои то обик но ве но
се на ми рат в дъж дов на та во да. То ва, кое то ес тес тве на та про пус кли вост на нас тил ка та, все пак  про пус ка към
поч ва та, би ва по чис те но по ес тес твен път, в след ствие на пре чис тва щи те въз мож нос ти на во да та;

4. Мо же да се ре цик ли ра. Мо дер но то произ вод ство и ино ва тив но то тех но ло гич но обо руд ва не, от го ва ря що на
най‐ви со ки те ев ро пей ски изис ква ния, поз во ля ва бе зот пад на тех но ло гия, вслед ствие на коя то, бе то нът мо ‐
же да се пре ра бот ва във вто ри чен строи те лен про дукт, из пол зван при за пъл ва не на об рат ни на си пи. По то ‐
зи на чин ци къ лът на ус той чи вост мо же да про дъл жи поч ти без край но;

5. Спес тя ва енер гия. Тро тоа ри те, пло ща ди те, пар кинг зо ни те, ули ци те, дет ски те пло щад ки, алеи те в град ски те
пар ко ве и гра ди ни те, под хо ди те към га ра жи и къ щи и т.н. са мно го по‐свет ли, ко га то са из пъл не ни от бе тон.
То ва е та ка, за що то бе то нът е ес тес твен от ра зи тел на свет ли на и по ра ди та зи при чи на е необ хо ди мо зна чи‐
тел но по‐мал ко ко ли чес тво из кус тве на свет ли на ве чер, за да се ос ве тя ват кон крет ни те те ри то рии. До око ло
27% от пад на ла та свет ли на се от ра зя ва от по вър хност та на бе тон на та нас тил ка, срав не но с по‐мал ко от 5% от‐
ра зе на свет ли на от ас фалт и тъм но оц ве те ни нас тил ки. По ра ди то зи факт, бе то нът спес тя ва енер гия и пре д‐
ос та вя реал ни пре дим ства при опаз ва не на окол на та сре да от пре ко мер но из раз ход ва не на CO₂.

6. Бе то но ва та нас тил ка не се наг ря ва от слън це то и съот вет но на ма ля ва до пъл ни тел но то по кач ва не на тем пе‐
ра ту ра та на въз ду ха в ур ба ни зи ра ни те те ри то рии. За раз ли ка от то ва, ас фал то ва та нас тил ка или дру ги по д‐
об ни нас тил ки, спо ма гат за по ви ша ва не то на тем пе ра ту ри те и от то ва, съот вет но, се по ви ша ва упот ре ба та на
елек три чес тво за ох лаж да щи те сис те ми, а ос вен то ва кос ве но е фак тор за по ви ша ва не на об ра зу ва не то на
смог.

7. Не на пос лед но мяс то от зна че ние е фак та, че бе то но ва та нас тил ка е дъл го веч на. То ва е га ран ция за по‐ряд‐
ка та й под мя на във вре ме то. В ре зул тат, на кое то ще има необ хо ди мост от по‐мал ко ма те риа ли, ще се из раз‐
ход ва по‐мал ко енер гия и ще се из хвър ли по‐мал ко ко ли чес тво въг ле род, необ хо ди ми за нап ра ва та на но ви
нас тил ки.
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Паважите са важен компонент, създаващ благоприятни условия за живота на човека в града, свързани с нор‐
малното извършване на ежедневните му дейности. Осигуряват подходяща повърхност, издрържаща на раз‐
личните климатични влияния и различни натоварвания и в същото време създават завършена и цялостна визия,
уют и естетика.

За различните територии са подходящи различни настилки. Достъпното, екологично и подходящо решение за
тротоари, площади, паркинг зони, улици, детски градини и площадки, алеи в паркове, подходи към гаражи и
още много територии, с предвидено натоварване до 60 тона/кв.м са вибропресованите настилки.

Виб роп ре со ва ни те нас тил ки на Тех но сим са произ ве де ни от ка чес тве ни инер тни ма те риа ли и свър зва щи ве щес тва
от со фий ския ре гион. За под сил ва не на ка чес тва та и по доб ря ва не на ха рак те рис ти ки те им се из пол зват раз лич ни
плас ти фи ка то ри и до бав ки. Фир ма та ра бо ти с пос лед но по ко ле ние виб роп ре со ва ща ма ши на, произ ве де на от HESS
Maschinenfabrik GmbH & Co KG Гер ма ния. Тех но ло гия та на произ вод ство пре ми на ва през след ни те ета пи:

1. Хомогенно смесване на земновлажния бетон и пигментите и пресоване във форма;
2. Равномерно и регулярно разпределение на бетона по всички краища на калъпа, осъществяващо се посредством

вариотронник система. Това спомага за постигане на по‐добра плътност, хомогенност и подобряване на якостните
характеристики на продуктите;

3. Естествено съхнене;
4. Опаковане.

Про дук ция та на Тех но сим се произ веж да съоб раз но изис ква ния та на ев ро пей ски те про дук то ви стан дар ти, хар мо ни‐
зи ра ни с бъл гар ско то за ко но да тел ство. Про дук ти те са тес тва ни в сер ти фи ци ра ни ла бо ра то рии, дек ла ри ра щи съот‐
вет стие то им със стан дар ти те  БДС EN 1338/ 1339/ 1340. 

Големите възможности и предимства на паважите Техносим, ниските разходи за труд при монтажа и демонтажа им,
високите якостни качества и отличните екологични параметри, широкият спектър на приложение, както и забележи‐
телните естетически достойнства, нареждат този вид настилки сред най‐перспективните строителни продукти, произ‐
веждани у нас.

ВИБРОПРЕСОВАНИ

ПАВАЖИ
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ПРОДУКТИ
ВИБРОПРЕСОВАНИ

С Е Г М Е Н Т Н И  Д Е К О Р А Т И В Н И  
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П А В Е Т А

Т Р О Т О А Р Н И  П Л О Ч К И

П А Р К И Н Г  Е Л Е М Е Н Т И

У Л Е И

Б О Р Д Ю Р И

К О М И Н Н И  Т Е Л А

Т У Х Л И



9Каталог паважи 

СЕГМЕНТЕН БЛОК

За да отговори на нуждите на пазара, Техносим ЕАД създаде вибропресован елемент за изграждане на подпорни
стени и изпълнение на вертикална планировка, наречен сегментен бетонов блок. Може да се използва за из‐
граждането на подпорни стени с обикновени и армирани насипи и подпорни стени за терасиране на дворове,
също така и при изпълнение на вертикална планировка и озеленяване на градини и паркове. Сегментният блок
представлява  вибропресован бетонен декоративен елемент с една кухина. Моделът от външната си, лицева,
страна има структура, подобна на класическия дялан камък. Според БДС 9673‐84 бетонът, от който се изпълнява
отговаря на клас В‐45.

Техническа характеристика:

Размери: 460 х 300 х 200 мм (+3/‐3 мм за дължината и ширината и +/‐ 2 мм за височината) 
Тегло: 34 кг.
Конфигурация: с една вертикална кухина
Якост на натиск: 45 мПа / категория II
Реакция на огън: отговаря
Капилярна абсорбция на вода: средно 110,5 g/m² s0,⁵

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 32 бр.
м2 продукт в палет: 2,91 м2

Тегло палет: 1088‐1248 кг

8

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007



11Каталог паважи 

БЕТОНОВО ПАВЕ РУБИК

Квадратното паве Рубик на Техносим се отличава с издръжливост, функционалност и качество на изпълнението,
присъщи на марката. Характеристиките на елемента го правят идеален вариант за настилка на автомобилни алеи,
паркинги и площади, подходи към гаражи и къщи. Двуслойната му повърхност позволява оцветяване в желания
цвят, което го прави подходящото и различно решение за градската среда. Повърхностният слой не задържа вода,
не замръзва, не се напуква и не позволява пързаляне.

Техническа характеристика:

Размери: 100 х 100 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 1,3 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характеристична > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/ мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 990 бр.
м2 продукт в палет: 9,9 м2

Тегло палет: 1287 кг

10

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007



13Каталог паважи 

БЕТОНОВО ПАВЕ ДОМИНО

Още едно решение за изграждане на улици, паркинги и площади е Домино‐ правоъгълното паве на Техносим.
Профилът позволява подреждането в разнообразни комбинации по форма и цвят, съобразно личните идеи и же‐
лания на клиента. Като част от богатата гама вибропресовани бетонови изделия на фирмата, правоъгълното паве
впечатлява с типичната здравина и качество на изпълнението, а отличните му характеристики обещават дългот‐
райна и безпроблемна експлоатация.

Техническа характеристика:

Размери: 200 х 100 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 2,8 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характеристична > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/ мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 540 бр.
м2 продукт в палет: 10,8 м2

Тегло палет: 1512 кг

12

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007



15Каталог паважи 

БЕТОНОВО ПАВЕ 2Т

Друг продукт от серията вибропресовани павета на Техносим е характерното 2Т. Продуктът е носител на впечат‐
ляващите характеристики на продуктовата гама‐ издръжливост, дълготрайност и многофункционалност. Благо‐
дарение на нестандартната си форма и здравина, паветата 2Т позволяват изграждане на разнообразни по
предназначение зони, като атрактивната цветова визия се съчетава с функционалността и устойчивостта на нато‐
варване. Качествата на продукта гарантират постоянно високо ниво при всякакви климатични условия.

Техническа характеристика:

Размери: 200 х 160 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 3,8 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характеристична > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/ мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 363 бр.
м2 продукт в палет: 10,08 м2

Тегло палет: 1379,4 кг

14

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007
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БЕТОНОВО ПАВЕ 2Т  
без фаска

Вибропресовано двуслойно бетоново паве за инфраструктурни обекти. Павето е със стандартни размери‐ 200х160
мм, произведено  на 10 cм височина. Подходящо  за TIR паркинги, складови и логистични бази, улици  и други обе‐
кти, където натоварването е по‐ интензивно  и  се изисква издръжливост на настилката до 60 тона/ кв. м. Павето
2Т се произвежда без фаски и дистанционери, което благоприятства създаването на равна и гладка повърхност.
Подходящ продукт за паркинги пред големи хипермаркети, където е предвидено преминаване на маркет‐ко‐
лички.

Техническа характеристика:

Размери: 200 х 160 х 100 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 5,8 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характеристична > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/ мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 231 бр.
м² продукт в палет: 6,42 м²
Тегло палет: 1339,8 кг

16

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007



19Каталог паважи 

БЕТОНОВО ПАВЕ ВЪЛНА

Характерната форма на павето Вълна на Техносим го прави перфектен избор за изграждане на площи със
специфично предназначение, като декоративни кътове и площади. Като всеки един от продуктите на фир‐
мата, елементът притежава завидна здравина, позволяваща той да бъде използван в конструирането и на
обекти с високо натоварване‐ паркинги, автомобилни алеи и подходи. Атрактивната форма и характерната
повърхност с трайно оцветяване дават възможност за креативност и уникалност в подредбата на профи‐
лите според личното виждане на клиента.

Техническа характеристика:

Размери: 240 х 120 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 3,6 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характеристична > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/ мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 400 бр.
м² продукт в палет: 11,43 м²
Тегло палет: 1440 кг

18

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007
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БЕТОНОВО ПАВЕ ОПТИК 20

Тротоарното паве Оптик 20 е част от богатата гама вибропресовани бетонови изделия на Техносим. Най‐ малкият
продукт от серията Оптик се предлага с размери‐ страна 20 и височина 6 см. Устойчивостта му на студ и влага
прави тротоарното паве отлично решение за пешеходни алеи, тротоари и “транспортно успокоени зони”

Техническа характеристика:

Размери: 200 х 200 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 5,5 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характеристична > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/ мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 300 бр.
м² продукт в палет: 12 м²
Тегло палет: 1650 кг

20

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007
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ТРОТОАРНА ПЛОЧА ОПТИК 30 

Бетонова тротоарна плоча с размери 300х300х40 мм, подходяща за пешеходни пространства, предимно тротоари,
велоалеи и алеи в градски паркове. Продуктът успешно се прилага за благоустрояване около блоковите про‐
странства и детски градини. 

Техническа характеристика:

Размери: 300 х 300 х 40 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 7,6 кг.
Разлика на диагонали: 2 мм
Якост на огъване: характеристична > 4 МПа, мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характеристична > 4,5 кН, мин. > 3,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 180 бр.
м² продукт в палет: 16,2 м²
Тегло палет: 1368 кг

22

* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007
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ТРОТОАРНА ПЛОЧА ОПТИК 30
тактилна

Бетонова тротоарна плоча с размери 300х300х60 мм, с релефна повърхност от скосени полусфери в растер през
6 см. Продуктът е необходим (според Наредба 4)  за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии
и е предвиден за изграждане на тактилни ивици за ориентация на хора с увредено зрение. Продуктът е вибро‐
пресован, двуслоен и може да се оцветява, както и да бъде реден с другите модулни продукти на Техносим .

Техническа характеристика:

Размери: 300 х 300 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 11,5 кг.
Разлика на диагонали: 2 мм
Якост на огъване: характеристична > 4 МПа, мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характеристична > 11 кН, мин. > 8,8 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 120 бр.
м² продукт в палет: 10,8 м²
Тегло палет: 1380 кг

24

* Продуктът може да бъде про‐
изведен във всички цветове по
номенклатура и по заявка, но
стандартно се използва в жълт и
червен цвят.

Бял
П003

Сив
П001

Антрацит
П002

Червен
П004

Кафяв
П005

Жълт
П006

Зелен
П007
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ТРОТОАРНА ПЛОЧА ОПТИК 40

Като част от продуктовата гама на Техносим, тротоарната плоча ОПТИК 40 с размери 400х400х40 мм има отлични
характеристики и гарантирана дълготрайност. Плочата е произведена съобразно изискванията на Европейските
стандарти и БДС за този вид бетонови изделия и е подходяща за пешеходни пространства, тротоари, велоалеи и
алеи в градски паркове. Успешно се прилага за благоустрояване около блоковите пространства и детски градини. 

Техническа характеристика:

Размери: 400 х 400 х 40 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 14 кг.
Разлика на диагонали: 2 мм
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Товар на разрушаване: характеристична > 3 кН, мин. > 2,4 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 90 бр.
м² продукт в палет: 14,4 м²
Тегло палет: 1260 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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ТРОТОАРНА ПЛОЧА ОПТИК 40
на 5 см

Вибропресована тротоарна плоча от серията „Оптик”, произведена с по‐голяма височина и подходяща за из‐
граждане на тротоарни и пешеходни зони, алеи и детски площадки и други площи с неинтензивен трафик като
обществени пространства, велосипедни алеи и т.н.

Техническа характеристика:

Размери: 400 х 400 х 50 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 17,7 кг.
Разлика на диагонали: 2 мм
Якост на огъване: характеристична > 4 МПа, мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характеристична > 4,5 кН, мин. > 3,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 72 бр.
м2 продукт в палет: 11,52 м2

Тегло палет: 1274,4 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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ТРОТОАРНА ПЛОЧА ОПТИК 50 
Продукт с размери 500х500х60 мм, който до момента не се предлага на пазара, подходящ за тротоарни и площадни
пространства. Височината му отговаря на тази на вибропресованите павета‐ 6см. Това е гаранция за по‐ високи екс‐
плоатационни характеристики и позволява редене върху пясъчна възглавница. Теглото от 36кг. осигурява стабилност
след полагане, не позволява “разхлопване” на плочките и поема по‐ голямо натоварване. Размерите определят
малкото бройки в квадрат  и по‐бързото полагане и позволяват редене в разнообразни комбинации с другите про‐
дукти на Техносим. Тротоарните плочки ОПТИК50 са особено подходящи и от гледна точка на стандартния размер
на тротоарите‐ съгласно  Наредба 2 за Планиране и проектиране на комуникационно‐транспортните системи на ур‐
банизираните територии, размерът на тротоарите варира от 1,5м до 4,5м, според класа на улицата.

Техническа характеристика:

Размери: 500 х 500 х 60 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 36,3 кг.
Разлика на диагонали: 2 мм
Якост на огъване: характеристична > 4 МПа, мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характеристична > 7 кН, мин. > 5,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 40 бр.
м² продукт в палет: 10 м²
Тегло палет: 1453,2 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ

Вибропресован бетонов паркинг елемент с размери 400х600 мм на 100 мм височина. Продуктът е подходящ за
паркинг зони, за обезопасяване при свлачища и укрепване на откоси. 

Техническа характеристика:

Размери: 600 х 400 х 100 мм (+/‐ 5мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 31 кг.
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Товар на разрушаване: характеристична > 4,5 кН, мин. > 3,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 40 бр.
м² продукт в палет: 9,59 м²
Тегло палет: 1240 кг
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* Продуктът стандартно се пред‐
лага в сив цвят.
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УЛЕЙ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ
КАНЬОН
Улеят Каньон е създаден за бързо отводняване на настилките, положени в дворни места, паркове и градини,  площади
и паркинги, промишлени площадки и т.н. По тази причина профилът му е оформен като сегмент с радиус R=650 мм,
дълбочина  h=20 мм и ширина s=320 мм. С тези си размери, улеят се вписва безпроблемно във вертикалната плани‐
ровка на урбанизираната площ и не създава предпоставки за затруднено движение на хора и превозни средства.
Тези размери предполагат отводняване на малки по размери площи с къси отводнителни канали. По този начин се
удовлетворява основното изискване на отводнителното съоръжение‐ водата да се транспортира по най‐късия и най‐
бърз начин! Улеят Каньон се отличава с елегантен дизайн и придава завършеност на всяка една площ, която е с трайна
настилка. Важен аспект от качествата на елемента са голямата му водоплътност и мразоустойчивост. Повърхността му
е гладка с най‐често срещания коефициент на грапавина за бетонови тръби n=0,013, който гарантира висока степен
на сцепление.Улеите се монтират бързо и лесно и имат дълъг експлоатационен живот.

Техническа характеристика:

Размери: 500 х 400 х 65 мм (+/‐ 2мм за дължина и ширина и +/‐3 мм за височина)
Тегло: 21,2 кг.
Якост на огъване: характеристична >3,5 МПа, мин. >2,8 МПа 
Абсорбация на вода: <6%
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 60 бр.
Тегло палет: 1272 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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БОРДЮР C15 магистрален

Вибропресованите бетонови бордюри с разнообразни размери се използват при изграждане на инфраструктурни
проекти. Придават завършеност и устойчивост на зоните. Предназначени са за разграничаване на тротоара от на‐
стилката на уличното платно или от градински и зелени площи.

Техническа характеристика:

Размери: бордюр С15/100 ‐ 1000 х 250 х 150 мм, бордюр С15/50 ‐ 500 х 250 х 150 мм 
(+/‐ 1% за дължина и +/‐3 % за  ширина и височина)
Тегло: бордюр С15/100 ‐ 80 кг., бордюр С15/50 ‐ 40 кг.
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: бордюр С15/100 ‐ 18 бр., бордюр С15/50 ‐ 36 бр.
Тегло палет: бордюр С15/100, бордюр С15/50 ‐ 1440 кг.
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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БОРДЮР C18 магистрален

Вибропресованите бетонови бордюри с разнообразни размери се използват при изграждане на инфраструктурни
проекти. Придават завършеност и устойчивост на зоните. Предназначени са за разграничаване на тротоара от на‐
стилката на уличното платно или от градински и зелени площи.

Техническа характеристика:

Размери: 500 х 350 х 180 мм (+/‐ 1% за дължина и +/‐3 % за  ширина и височина)
Тегло: 68кг.
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 16 бр.
Тегло палет: 1088 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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БОРДЮР C7 градински

Вибропресованите бетонови бордюри с разнообразни размери се използват при изграждане на инфраструктурни
проекти. Придават завършеност и устойчивост на зоните. Предназначени са за разграничаване на тротоара от на‐
стилката на уличното платно или от градински и зелени площи.

Техническа характеристика:

Размери: 1000 х 180 х 70 мм (+/‐ 1% за дължина и +/‐3 % за  ширина и височина)
Тегло: 29,7кг.
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 42 бр.
Тегло палет: 1247,4 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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БОРДЮР C16 градински

Вибропресованите бетонови бордюри с разнообразни размери се използват при изграждане на инфраструктурни
проекти. Придават завършеност и устойчивост на зоните. Предназначени са за разграничаване на тротоара от на‐
стилката на уличното платно или от градински и зелени площи.

Техническа характеристика:

Размери: 500 х 160 х 80 мм (+/‐ 1% за дължина и +/‐3 % за  ширина и височина)
Тегло: 13кг.
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 96 бр.
Тегло палет: 1248 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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ПЪТНА ИВИЦА

Продукт за инфраструктурно строителство подходяща, както за разделяне, означаване и ограничаване
на тревните площи от павираните алеи и тротоарите, така и за изграждане на декоративна зидария
на огради, цветарници и др.

Техническа характеристика:

Размери: 500 х 100 х 250 мм (+/‐ 1% за дължина и +/‐3 % за  ширина и височина)
Тегло: 28 кг.
Якост на огъване: характеристична > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване‐ размразяване /загуба на маса/: < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: <18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 54 бр.
Тегло палет: 1512 кг
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* Фирмата произвежда бетонови
изделия и в други цветове, както
и в синьо и зелено (различно от
номенклатурното) по договорка
с клиента.
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КОМИННО ТЯЛО
двойно и единично

Коминното тяло е подходящо за изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация. Използва се от при‐
земната част /мазето/ на сградата, преминава през цялата височина и завършва над покрива

Техническа характеристика:

Размери: двоен комин ‐ 500 х 300 х 200 мм, единичен комин ‐ 300 х 250 х 200 мм  
( +/‐ 3мм разлики във височината/дължината)
Тегло: двоен комин ‐ 31 кг., единичен комин ‐ 18,5 кг. 
Вътрешни напречни размери: +/‐ 3 мм
Дебелина на стената: +12%/‐ 5%
Температурен клас на газа на димоотвода: Т600
Отрицателен клас на напрежение: N1
Устойчивост на кондензат: СУХ
Устойчивост на корозия: 2
Устойчивост на огън/огнеупорност: G

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: двоен комин ‐ 32 бр., единичен комин ‐ 64 бр.
Тегло палет: двоен комин ‐ 992 кг, единичен комин ‐ 1184
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ТУХЛА ЗА ЗИДАНЕ

Вибропресована бетонова тухла с размери  250x120x60 мм, чието основно приложение е за зидане на шахти за
ел. проводи и ВиК.

Техническа характеристика:

Размери: 250 х 120 х 60 мм (+3/‐5 мм) 
Тегло: 4 кг.
Конфигурация: плътна
Якост на натиск: 45 мПа / категория II
Реакция на огън: отговаря
Капилярна абсорбция на вода: средно 110,5 g/m² s⁰,⁵

Информация за опаковката:

Размери палет: 100 х 120 см
Количество продукт в палет: 400 бр.
м² продукт в палет: 6,02 м²
Тегло палет: 1600 кг
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ПОЛЕЗНА
ИНФОРМАЦИЯ

С И С Т Е М А  Н А С Т И Л К И

У К А З А Н И Я  З А  П О Л А Г А Н Е

М О Д Е Л И  Н А  Р Е Д Е Н Е

Б Е Т О Н  И Л И  А С Ф А Л Т ?



i=h/t мм/мин.

В практиката се използват дъждовете с продължителност от 5, 10,.................до 60 мин.
Колкото продължителността на един дъжд е по‐голяма, толкова по‐малка е интензивността му и обратното.
Останалите параметри /честота и сила/ не са от съществено значение за оразмеряване на улея, за това няма да се
спираме на тях.

2.2. Определяне на оразмерителния дъжд за дадено населено място
Установено е от дългогодишни наблюдения върху резултатите от самопишещите дъждомери, че дъждовните ин‐
тензивности могат да бъдат изразени с достатъчно добра точност, като функция от времетраенето на дъжда .

q=A/(t +B)n (l/sec.ha),

където t е времетраенето на дъжда, а А, В и n са параметри, зависещи от климатичните и географски условия на на‐
селеното място.

За нашия конкретен случай, от опита, който има натрупан в нашата страна и с помоща на формулата на инж.Т.Дим‐
чев, сме изчислили  осреднен, оразмерителен дъжд с продължителност 15 мин, честота n=0,5 /един път на две го‐
дини/ и q=150 l/sec.ha. С него ще направим оразмеряването на улея. С този дъжд можем да правим проверки за
проводимостта на улея за различните части на страната, считайки, че работим с достатъчна точност.

2.3. Отточен коефициент
Само една част от падналите дъждовни води се оттича повърхностно и се поема от канализацията, друга част се по‐
пива, а една малка част се изпарява. При определяне на оттичащото се водно  количество се вземат под внимание
много фактори, чрез въвеждането на един коефициент φ, който е винаги <1 и е наречен отточен коефициент.

Стойностите на отточните коефициенти за различните видове настилки са показани в следната таблица:

Вид на повърхността на настилката/покритието/ φ
Асфалтирани площи 0,85‐0,90
Всички видове покриви 0,80‐0,95
Паваж със запълнени фуги 0,80‐0,85
Паваж със сухи фуги/незапълнени/ 0,50‐0,70
Дворове не заплочени 0,10‐0,30
Паркове и градини 0,05‐0,25

2.4. Оразмерително водно количество
Вземайки предвид гореизложеното, без да отчитаме поправочния коефициент, който отчита характерни географски
особености и се отнася за огромни площи от населеното място, както и коефициента на ретардация /също така от‐
насящ се за големи площи и разстояния/, оразмерителното водно количество можем да определим по формулата:

Qор=φ . q .F   (l/sec),
където:
φ е средния отточен коефициент за дадената отводнителна площ;
q е дъждовната интензивност за 15 минутен дъжд , при възпиета повтаряемост на 

оразмерителния дъжд n=0,5/един път на две години/ в (l/sec.ha)
F е отводняваната площ в хектари / ha /

2.5. Хидравлични параметри на улей КАНЬОН

Основните елементи на улея /профила на улея/, които са необходими при хидравличното оразмеряване са:

напречно сечение‐ F  / m2/
надлъжен/хидравличен/наклон‐в m/1000 m
скорост v в m/sec за оразмерителното водно количество
намокрен периметър ‐ Р в m
хидравличен радиус ‐ R в m R= F: Р
коефициент /скоростен параметър/ ‐ С

С=100√R : m +√R   (формула на Кутер),
където :m е коефициент на грапавината/за нашия случай m=0,35/
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ТЕХНОСИМ

СИСТЕМА ПАВАЖИ

СИСТЕМА ТЕХНОСИМ
Значението на пешеходните зони в днешно време е все по‐голямо. Това е причината за по‐високите изисквания към
тях, като се акцентира не само на качествената, естетична и екологична настилка, но и на доброто и бързо отвеждане
на повърхностните и дъждовните води. Важността на този аспект в еднаква сила важи както за предпазване на сгра‐
дите, така и за самите настилки, което води към подобряване на качеството на живот в населените места. Досега ре‐
шение на този проблем са били предимно полимербетоновите отводнителни канали. Днес обаче има разнообразни
варианти и решения. 

УЛЕЙ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ КАНЬОН
Отвеждането на атмосферните/дъждовни/ води в урбанизираните територии заема важно място. Дълготрайността
на настилките и безопасността на движението по тях, са в основата на изискванията към една настилка, независимо
какъв вид е тя. Изхождайки от факта, че Техносим предлага широка гама настилки, които се използват при най‐раз‐
лични условия на натоварване и интензивност на движение,  ние предлагаме на пазара улей за отвеждане на дъж‐
довни и повърхностни води Каньон. Размерите и техническите му характеристики са съобразени, както с  вида  и
количеството на валежите, които падат в България, така и с площите, които трябва да се отводняват.

1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНИ ПАРАМЕТРИ
Улеят Каньон е създаден за бързо отводняване на настилките положени в дворни места, паркове и градини,  площади
и паркинги, промишлени площадки. По тази причина профилът му е оформен като сегмент с радиус R=650 мм, дъл‐
бочина  h=20 мм и ширина s=320 мм. С тези си размери улеят се вписва безпроблемно във вертикалната планировка
на урбанизираната площ и не създава предпоставки за затруднено движение на хора и превозни средства. Тези раз‐
мери предполагат отводняване на малки по размери площи с къси отводнителни канали. По този начин се удовлет‐
ворява основното изискване на отводнителното съоръжение ‐ ВОДАТА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРА ПО НАЙ‐КЪСИЯ И
НАЙ‐БЪРЗ НАЧИН!
Улеят Каньон се отличава с елегантен дизайн и придава завършеност на всяка една площ, която е с трайна настилка.
Важен аспект от качествата на елемента са голямата му водоплътност и мразоустойчивост. Повърхността му е гладка
с най‐често срещания коефициент на грапавина за бетонови тръби n=0,013, който гарантира висока степен на сцеп‐
ление. Улеите се монтират бързо и лесно и имат дълъг експлоатационен живот.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛИ: Пясък,цимент,калибриран пясък, фракции,вода, полимерни добавки

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО: вибропресоване
РАЗМЕРИ: 500 х 400 х60 мм

ТЕГЛО: 21,2 кг
ПОВЪРХНОСТ: Гладка с коефициент на грапавина m=0,35/по Кутер/

2. ХИДРОЛОГИЧНИ И ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
2.1. Атмосферни/дъждовни /води
При оразмеряване на канализационните системи за дъждовни води основно значение имат падащите във вид на
дъжд атмосферни води, изискващи бързото им отвеждане. Количеството на валежите паднали върху дадена тери‐
тория зависи от климатичните, географските и теренните условия на това населено място. 

Елементите, които характеризират един дъжд са:

интензивност на дъжда
времетраене на дъжда /продължителност/
повтаряемост /честота на случване/
сила на дъжда

Интензивността на дъжда i e количеството дъжд, паднал за единица време, и тя се изразява с отношението на ви‐
сочината на водния пласт h в мм към времетраенето t на дъжда в мин:



Пояснения към изчисленията в таблицата:
Използвана е
Втората основна задача на Хидравликата, т.н. Проверовъчна задача:

  приемат се D(F) и J
  търсят се Q  и  V

За хидравличните изчисления сме ползвали познатите формули:
Q=F x V‐за определяне на водните количества  / m3/sec /
и V=C√R x J‐за определяне на скоростта на водата в профила /ф‐ла на ШЕЗИ/
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Q=F x V  (m3/sec)‐водно количество протичащо през профила
V=C√R x J (m/sec)‐скорост с която се движи водата в профила
J‐хидравличен наклон
Константни параметри:
F=0,0645 m2‐площ на напречното сечение на водата в профила
Р=0.33 m‐намокрен периметър 
R=F:P=0,019545 m‐хидравличен радиус
C=28,52‐коефициент: ф‐ция от R и грапавината m на канала/по Кутер/

С помоща на таблицата могат да се решават и обратни задачи. Например:
При приети оразмерително водно количество Q и хидравличен наклон J определяме площа F, която искаме да
отводняваме. По този начин можем да оптимизираме отводнителните площи, което ще рече: определяме броя
на отводнителните площи без да се страхуваме от големи водни количества, които ще изискват големи хид‐
равлични наклони. По този начин ще удовлетворим основното изискване за една отводнителна система: 
Дъждовните води да бъдат отведени най‐бързо по най‐късия и пряк път.
Водните количества, които трябва да определяме се изчисляват съгласно формулата от т.2.4.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на улеите Каньон на Техносим носят редица предимства от технико‐икономически и екологически  ха‐
рактер , спрямо отводняването чрез традиционните подземни смесени канализационни мрежи.
На първо място отвеждането на дъждовните води с Улеите не се оскъпява излишно. Канализационната мрежа на
населеното място не се натоварва  с излишни водни количества, както и градската пречиствателна станция и не се
разреждат фекално‐битовите води, което води до влошена работа на биологичното стъпало на пречиствателната
станция за отпадни води. Тези по‐големи начални капитални  разходи и увеличените експлоатационни разходи водят
до джоба на данъкоплатците‐ увеличени такси за канализация и пречистване.
На второ място събраните и отведени разделно дъждовни води могат да се заустят в най‐близкото дере или река без
да се замърсява околната среда.
На трето място отведените дъждовни води в почвата или под земята подържат и подобряват водния баланс.
От казаното по‐горе, става ясно, че улеите Каньон на Техносим са едно модерно, икономически изгодно и еколо‐
гично решение на въпросите с отводняването и вертикалната планировка на урбанизираните територии.

2.6. Хидравлично оразмеряване
Хидравличните изчисления за улея КАНЬОН са извършени в табличен вид и са приложени по‐долу.

ТАБЛИЦА С ХИДРАВЛИЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

0,00645 0,0005 0,0224 3,9872 0,08931328 0,000576071
0,00645 0,001 0,0316 3,9872 0,12599552 0,000812671
0,00645 0,0015 0,0387 3,9872 0,15430464 0,000995265
0,00645 0,002 0,0447 3,9872 0,17822784 0,00114957
0,00645 0,0025 0,05 3,9872 0,19936 0,001285872
0,00645 0,003 0,0548 3,9872 0,21849856 0,001409316
0,00645 0,0035 0,0592 3,9872 0,23604224 0,001522472
0,00645 0,004 0,0632 3,9872 0,25199104 0,001625342
0,00645 0,0045 0,0671 3,9872 0,26754112 0,00172564
0,00645 0,005 0,0707 3,9872 0,28189504 0,001818223
0,00645 0,0055 0,0742 3,9872 0,29585024 0,001908234
0,00645 0,006 0,0775 3,9872 0,309008 0,001993102
0,00645 0,0065 0,0806 3,9872 0,32136832 0,002072826
0,00645 0,007 0,0837 3,9872 0,33372864 0,00215255
0,00645 0,0075 0,0866 3,9872 0,34529152 0,00222713
0,00645 0,008 0,0894 3,9872 0,35645568 0,002299139
0,00645 0,0085 0,0922 3,9872 0,36761984 0,002371148
0,00645 0,009 0,0949 3,9872 0,37838528 0,002440585
0,00645 0,0095 0,0975 3,9872 0,388752 0,00250745
0,00645 0,01 0,1 3,9872 0,39872 0,002571744
0,00645 0,015 0,1225 3,9872 0,488432 0,003150386
0,00645 0,02 0,1414 3,9872 0,56379008 0,003636446
0,00645 0,025 0,1581 3,9872 0,63037632 0,004065927
0,00645 0,03 0,1732 3,9872 0,69058304 0,004454261
0,00645 0,035 0,1871 3,9872 0,74600512 0,004811733
0,00645 0,04 0,2 3,9872 0,79744 0,005143488
0,00645 0,045 0,2121 3,9872 0,84568512 0,005454669
0,00645 0,05 0,2236 3,9872 0,89153792 0,00575042
0,00645 0,06 0,2449 3,9872 0,97646528 0,006298201
0,00645 0,07 0,2646 3,9872 1,05501312 0,006804835
0,00645 0,08 0,2828 3,9872 1,12758016 0,007272892
0,00645 0,09 0,3 3,9872 1,19616 0,007715232
0,00645 0,1 0,3162 3,9872 1,26075264 0,008131855

F J √J C√R скорост водно колич.
площ хидравл. C=28,52 V=C√R x J Q=F x V

m2 наклон R=0,019545 m m/sec m3/sec
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УКАЗАНИЯ 

ЗА ПОЛАГАНЕ

ПАВАЖИ
1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРЕНА: 

Измерване на размерите и наклоните на терена и изчисление, съответно на необходимото количество продукти.
Оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила. 

2.  ПОДГОТВЯНЕ НА ТЕРЕНА ЗА НАСТИЛАНЕ (при сух терен):
Прецизно почистване и отстраняване на съществуваща настилка и подготвяне на изкоп, дълбочината на който е
съобразена с предвиденото натоварване на терена:
за пешеходно натоварване: подготвяне на изкоп от 25 до 30 см 
за автомобилно натоварване: подготвяне на изкоп от 40 до 60 см
Подравняване и почистване на почвения слой, трамбоване, за постигане на добра плътност на основата  и доба‐
вяне (при необходимост) на наклон.

ВАЖНО› Подравняването на терена на ниво почвен слой, гарантира равномерността на настилката. 

Подравняването не се постига със запълване на неравностите с пясък или трошен камък!

3.  (опция) ОТВОДНЯВАНЕ: 
Поставяне на отводнително тяло или на тръба, включена към централната канализация.

4.  ОГРАЖДАНЕ НА ТЕРЕНА: 
Полагане на бордюрни тела и циментиране.

5.  ТВЪРДА ОСНОВА: 
Полагане на основен слой от необработени, едрозърнести минерални материали (трошен камък/фракция) с елас‐
тичност  Е= 150÷350 MPa . Слоят  служи както за твърда, така и за дренажна основа. Необходимо е прецизно под‐
равняване и трамбоване на слоя и подготвяне за посипка със ситен пясък
за настилка с предимно пешеходно натоварване:  височината на слоя трябва да бъде не по‐ малка от 15‐ 20 см, с
големина на фракцията 8‐18 мм или по‐голяма.
за настилка с автомобилно натоварване: височината на слоя трябва да бъде не по‐ малка от 30‐50 см, с големина
на фракцията 8‐18 мм или по‐голяма.

6.  ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО:
Полага се слой фин пясък за пясъчно легло ‐ около 3‐5 см, с размер на фракцията 0‐5 мм, преди който може да се
постави и допълнителна изолация от геотекстил. Геотекстилът служи  за поддържане дренажните свойства на тро‐
шения камък. След посипването се подравнява прецизно. 

7.  ПОЛАГАНЕ: 
Полага се избрания бетонов продукт  в съответната шарка и модел, чрез допълнително фиксиране на продуктите
един в друг и по цялата горна повърхност, за да се захванат стабилно за дистанционерите си и да не остане въз‐
дух под тях; минималната фуга е от 2‐ 4 мм. Препоръчително е полагането да започне от край или ъгъл, за да се
спести излишното рязане на павета. Задължително се трамбова, преди фугирането, като се започва от вън навътре
по цялата площ. 
При избор на модел на подреждане на паветата, от значение е очакваното натоварване на площа и интензив‐
ността на движението. За места с предвиден по‐ интензивен автомобилен трафик се препоръчват модели на под‐
реждане тип „ рибена кост”, където подредбата на паветата е с ориентация 45° и 90° и позволява не само по‐
доброто им фиксиране, но и по‐доброто разпределяне на хоризонталните и динамичните сили. 

ВАЖНО› Да се предвиди наклон на настилката 2%‐3%, за да се отводнява прецизно

8.  ФУГИРАНЕ:
Посипване с фин фугиращ пясък, за допълнително фиксиране. Подходящ пясък е зидарският, който обаче, не се
препоръчва за направата на пясъчното легло! За 10 кв.м е се използват около 20 кг пясък. Разнася се равномерно
по цялата площ на терена.

9.  (опция) ЗАЛИВАНЕ НА ТЕРЕНА С ВОДА:
Осигурява слягане на фугиращия пясък и след повторното посипване с пясък се гарантира околнчателното сля‐
гане и “циментиране” на продуктите. 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:
Лопата, дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия, трамбоваща машина, уред за ря‐
зане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск), метла, клещи за захващане на павета
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КОМИН
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Kоминът преминава през всички етажи и обслужва всички апартаменти, като всеки етаж се включва към него ин‐
директно, т.е. на по‐високо ниво над самия етаж.  Движейки се нагоре по по‐големия отвор на коминното тяло,
пушекът осигурява добра тяга за всеки от етажите, съгласно принципа на действие на комина /Законът на Бер‐
нули/. 
Създадената тяга в общата част на комина е напълно достатъчна, за да не позволи обратно връщане на пушека към
по‐долните етажи.

При строителство  на комини трябва да се спазват следните принципи:
комините да се строят на вътрешна стена – по този начин те ще се охлаждат по‐малко и ще имат по‐голяма тяга, а
и вътре в сградата ще се отделя допълнително количество топлина;
комините да се групират в блок по няколко – така те се строят и ремонтират по‐лесно, заемат по‐малко място и
топлинните загуби намаляват
комините не трябва „да дишат“, което означава , че всички фуги  трябва да са добре запълнени с разтвор, а коминът
може да се измаже 

За всеки етаж се предвиждат отделни комини; когато в един комин са свързани две печки от един и същи етаж, отво‐
рите на кюнците им трябва да се намират на различна височина – най‐малко на 30 см един от друг.

БОРДЮР
1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРЕНА: 

Измерване на размерите и наклоните на терена и изчисление съответно на необходимото количество бетонови
бордюри Техносим и допълнителните продукти, оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила

2. ПОДГОТВЯНЕ НА ТЕРЕНА ЗА НАСТИЛАНЕ: 
При сух терен‐ подготвяне на изкоп,  от 25 до 30 см, подравняване и почистване на почвения слой,трамбоване и
добавяне (при необходимост) на наклон

ВАЖНО→ Подравняването на терена на ниво почвен слой гарантира равномерността на настилката. 

Подравняването не се постига със запълване на неравностите с пясък или трошен камък

3. ОГРАЖДАНЕ НА ТЕРЕНА И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ: 
Полагането на настилката започва от  бордюра  с очертаване на желания контур. 
Прави се изкоп на канал с ширина минимум 20см и дълбочина 30см за бетонова основа.
Реденето на бордюрите може да се извърши ръчно или механизирано с подемни шипки, като  полагането му се
извършва, посредством изтеглен в права линия канап, следващ посоката на терена. Това гарантира равномер‐
ността на бордюрите. При полагане, бордюрът трябва да потъне 10 см в бетона.  Фугите се заливат със силен ци‐
ментов разтвор 1:1. бетона стяга и тогава се започва с полагане на настилката. 
Бордюрите освен, че очертават и отделят различните алейни, пешеходни и улични пространства едно от друго и
от тревните площи, помагат на настилката да запази свойте качества, като не й позволяват да слегне и да се на‐
пука. Големите им размери ги правят удобни за по‐ бързо полагане.

ТУХЛА
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

ВиК и ревизионните шахти се зидат радиално с тухли със специални размери‐ 250 х 120 х 60 мм.
Диаметър на шахтите е по стандарт 100 см, но може да бъде и 80. Задължително в горната си част шахтата е с диа‐
метър 80 см, за да се напасне с чугунения капак.
При реденето на тухлите радиално, всеки ред е шахматно разположен, спрямо другите и фугата е разместена.
Фугира се с циментови разтвори,а  ъглите, който се получават при радиалното редене на тухлите се измазват с ци‐
ментов разтвор и ситни парчета от продукта.

Разположение и височина на комина спрямо билото на покрива: показано е в стандарт  БДС EN 13216‐1 . 
За покриви с ъгъл на наклона под 20°, височината на комина над покрива е 1 м над покривната равнина. Това се от‐
нася и за плоските покриви. При покрив с наклон по‐голям от 20° височината на комина над покрива се определя в
зависимост от разстоянието между комина и билото. Ако коминът е на разстояние от билото на по‐малко от 1,5 м той
се изгражда 0,5 м над височината на билото. Ако коминът е на разстояние от билото 1,5 до 3,0 м, същият трябва да
се изгради на височината на билото. Ако коминът е на по‐голямо разстояние от 3,0 м, височината се определя с по‐
моща на въображаемата линия, която се спуска от билото към комина под ъгъл 10° и пресича вертикалата на ко‐
мина. В точката на пресичане на двете линии се завършва комина. 
Всички комини задължително трябва да завършват с шапка за предпазване от дъжд и вятър.



61Каталог паважи60

СЕГМЕНТЕН БЛОК
1. ИЗКОПНИ РАБОТИ:
1. Изпълнителят прави очертанията и изкопите на подпор‐

ните стени, съгласно  конструктивните чертежи. Да не се
прекалява с разкопаването извън указаните линии.  

2. Изпълнителят проверява местоположението на същест‐
вуващите структури и комунални мрежи преди изкопите и
гарантира, че всички подземни мрежи и съоръжения са
защитени от влиянието на изкопите за подпорната стена. 

2. ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА И НА ОСНОВАТА НА СТЕНАТА:
1. Под основата на стената има почва. 
2. Основата на стената се изгражда в почвата, като се разкопава спрямо размери, дадени в плановете и се уплътнява

до минимум 95% преди поставянето на градежните продукти. 
3. Основата и почвата, в която ще се изгражда се преглеждат и одобряват на място от инженер , за да се гарантира,

че допустимото натоварване на почвата под основата надвишава очакваното натоварване. Почвите, които не от‐
говарят на необходимите изисквания, трябва да бъдат премахнати и заменени с подходящи материали.

3. ОСНОВА: 
1. Материалът, които се използва за основната фуга трябва да бъде ниско водопропусклив зърнест материал. 
2. Основната фуга трябва да бъде изградена, както е показано на конструктивните чертежи.Тя, позволява сегмен‐

тните блокчета да бъдат вкопани до подходяща дълбочина, необходима за съответната височина и дължина на под‐
порната стена.

3. Основната фуга трябва да бъде изградена на почва или подходящ заместител, който е  уплътнен до минимум 95%
съгласно БДС ЕN.

4. Самата основа също трябва да се уплътни при стандартни 95%  за да се осигурява равна и твърда повърхност, на
която да се постави първия ред сегментни блокове.  Основата  трябва да бъда конструирана добре, за да се га‐
рантира правилното полагане на продуктите и да не се наруши крайната височина на стената, показана на плано‐
вете. Фин пясък може да се използва за подравняване на горната част на основата ‐ 13 мм. 

5. Основата трябва да е на 100 мм минимална дълбочина за стени под 1,2 м и 150 мм минимална дълбочина за
стени над 1,2 м. 

4. МОНТИРАНЕ НА СЕГМЕНТНИТЕ БЛОКОВЕ: 
1. Пър вият ред сег мен тни бло ко ве се пос та вя вър ху под гот ве на та ве че ос но ва с пов диг на ти на го ре и на вън доб ре зах‐

ва на ти ед но за дру го ръб че та. След по ла га не то на це лия ред се про ве ря ва ни ве ла ция та и да ли след ват ли ния та,
ука за на в чер те жи те.

2. Про ве ря ва се да ли про дук ти те са доб ре вко па ни в ос но ва та и да ли след ват пра ви те ли нии, как то и об ли те за вои,
за що то в по‐къ сен етап вся ка греш ка ще се виж да и ще е труд но от стра ни ма.

3. По пъл ват се всич ки яд ра и ку хи ни и гръб ми ни мум 300 мм зад ос но ва та, с ча къ ле на фрак ция. Из пол зва се поч ва ‐
та за пъл неж за ук реп ва не и уп лът ня ва не на ка мен ния гръб от мин. 300 мм, кой то се по лу ча ва зад сег мен тни те
бло ко ве, а  с поч ви те в пред на та част на ос но ва та се ук реп ва и зак люч ва це лия ред. Про ве ря ва се от но во ни во то и
ли ния та на под реж да не да ли са в съот вет ствие с изис ва ния та.Из лиш ния уп лът ня ващ ма те риал се от стра ня ва  от по‐
вър хност та  на сег мен тни те бло ко ве. 

4. Мон ти ра се вто ри ред сег мен тни бло ко ве, вър ху ос нов ния пър ви ред. По зи ция на бло ко ве те от вто рия ред е шах‐
мат на на пър вия. Про ве ря ва се все ки блок за пра вил но то под реж да не в съот вет ствие с ли ния та и ни во то. По пъл‐
ват се всич ки ку хи ни в и око ло сег мен тни те бло ко ве и в ми ни мум от 300 мм дъл бо чи на зад тях с ча къ ле на фрак ция.
За из граж да не на по‐ви со ка сте на тряб ва  дъл бо чи на та на ча къ ле на та фрак ция зад бло ко ве те да се уве ли чи: за
сте ни от 4.57 м до 7.62 m тряб ва да имат най‐мал ко 0,61 м гръб, а сте ни те над 7.62 m тряб ва да има ми ни мум
0,9 м гръб от ча къ ле на фрак ция.   

5. За кон со ли ди ра ща зо на се оп ре де ля зо на та от 0,9 м зад сте на та. Уп лът ня ва не то в рам ки те на кон со ли ди ра ща та зо ‐
на се осъ щес твя ва ръч но с по мощ та на трам бо въч ни ма ши ни и се из пъл ня ва от вън на вът ре, т.е. от сег мен тни те бло‐
ко ве на ус по ред ни пра ви ли нии до края на зо на та. Ня кои по‐ фи ни поч ви мо же да изис кват до пъл ни тел но
уп лът ня ва не, кое то се из вър шва със спе ци фич но обо руд ва не. Уп лът ня ват се плас то ве те с ви со чи на през 100 мм, за
да се пос тиг не адек ват но уп лът ня ва не в рам ки те на кон со ли ди ра ща та зо на. Из пол зва се ле ко обо руд ва не за уп лът‐
ня ва не, кое то да не на ру ши ста бил ност та или ця лост та на сте на та.

6. Из граж дат се ос та на ли те необ хо ди ми ре до ве, спо ред ви со чи на та на сте на та, по съ щия ме тод.
7. Как то при всич ки строи тел ни ра бо ти, е въз мож но да въз ник нат от кло не ния от строи тел ния  план. От кло не ния та в

из граж да не то на под пор ни сте ни със сег мен тни бло ко ве са приб ли зи тел но тол ко ва кол ко то при из граж да не то на
бе то но ви под пор ни сте ни, из ля ти на мяс то. За раз ли ка от тях, оба че при сег мен тни те бло ко ве мо же по‐лес но да
бъ де ко ри ги ра на или про ме не на под пор на та сте на по вре ме на строи тел ство то. Въз ос но ва на опи та, при до бит от

из граж да не то на мно жес тво за вър ше ни под пор ни сте ни със сег мен тни бло ко ве, след ни те пре по ръ чи тел ни ми ни‐
мал ни от кло не ния мо гат да бъ дат пос тиг на ти с доб ри строи тел ни тех ни ки,как то след ва:

Вер ти ка лен кон трол ‐ ± 32 мм макс. над 3 м раз стоя ние
Хо ри зон та лен кон трол мес то по ло же ние ‐ пра ви ли нии ± 32 мм    в про дъл же ние на 3 м раз стоя ние.
Ро та ция ‐ от из гот ве ния план: 2,0 °
Из пък на лост ‐ 25 мм в про дъл же ние на 3.0 м раз стоя ние

5. ПЪЛ НЕЖ:
1. За пъл ва не то на сег мен тни те бло ко ве, при мон ти ра не на под пор ни сте ни, ста ва най‐чес то с поч ва та, коя то е из ко па ‐

на на са мия обект, след ка то бъ де одоб ре на на мяс то от  ин же нер, ос вен ако не е пред ви де но дру го за кон крет ния
слу чай. Не под хо дя щи поч ви за пъл неж , ка то теж ки гли ни или поч ви с ор га нич ни при ме си, не се из пол зват в строи‐
тел ство то на под пор ни сте ни. Поч ви с фи ни час ти ци с раз мер на зър наta φ <31, мо гат да бъ дат из пол зва ни при  строи‐
тел ство то на под пор ни сте ни, но са необ хо ди ми до пъл ни тел ни на сип ни , уп лът ни тел ни и от вод ни тел ни дей нос ти.

2. Из пол зва на та поч ва за за пъл ва не на сег мен тни те бло ко ве тряб ва да от го ва ря или над ви ша ва пред ви де ни те стой‐
нос ти за ъгъл на трие не и тряб ва да бъ де пре чис те на от ор га нич ни при ме си.

3. Ко га то се изис ква до пъл ни тел но за пъл ва не, из пъл ни те лят пред ста вя про ба и спе ци фи ка ции на поч ви те за одоб ре ние.

6. ДО ПЪЛ НИ ТЕЛ НА ИН ФОР МА ЦИЯ ЗА ИЗ ГРАЖ ДА НЕ ТО НА ПОД ПОР НА СТЕ НА СЪС СЕГ МЕН ТЕН БЛОК:
1. Ко га то ед на сте на се раз де ля на две ни ва при те ра со вид ни те ре ни, е важ но да се от бе ле жи, че поч ва та зад по‐нис‐

ка та сте на е съ що та ка  ос но ва на гор на та сте на. В то зи слу чай поч ви те тряб ва да са уп лът не ни до ми ни мум на 95%
пре ди пос та вя не то на ос нов на та фу га. Пос ти га не то на пра вил но то уп лът ня ва не на поч ва та под гор на та те ра са пре ‐
дот вра тя ва  де фор ма ция на гор на та част на сте на та. 

2. Фил тъ рен гео тек стил не се пре по ръч ва при ко хе зион ни поч ви. За пуш ва не то на те зи тъ ка ни съз да ва неп рием лив
хид рос та ти чен на тиск в под си ле ни те струк ту ри на поч ва та. Фил тра ция се счи та за необ хо ди ма в ко хе зион ни поч ‐
ви, при из пол зва не то на трииз мер на сис те ма за фил три ра не на чист пя сък.

3. Геом ре жи  за под дър жа не на на си пи те се из пол зват за ста би ли зи ра не поч ва та в ос но ва та, ко га то има во да и от‐
де ля ма те риа ли за пъл неж от съ щес тву ва ща та поч ва. Та зи геом ре жа тряб ва да поз во ля ва пре ми на ва не то на оп ре ‐
де ле ни час ти ци, ка то из ключ ва за пуш ва не на ма те риа ла. Геом ре жи те  са от ма те риал с ви со ка якост/най‐чес то
по лие ти лен с ви со ка плът ност/,  кой то съ що та ка е ста би ли зи ран сре щу ул тра вио ле то ви лъ чи (UV) и с ви со ка хи ми‐
чес ка ре зис тен тност.

4. От вод ня ва не то е от из клю чи тел на важ ност  по вре ме и след строи тел ство то. Тряб ва да се взе мат мер ки за га ран‐
ти ра не на пра вил но то от веж да не на во да та. То ва включ ва  пра вил но мон ти ра не на дре наж ни тръ би и от веж да не
на вод ни те пъ ти ща да леч от под пор на сте на. 

5. Из чис ля ва не то , ораз ме ря ва не то и пъл не жа на  под пор ни те сте ни тряб ва да се из вър шват от ин же не ри кон струк‐
то ри и спе циа лис ти по зем на ме ха ни ка и фун ди ра не.
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Бетоновите продукти с еднакви
форми и размери се редят на фуга‐
има непрекъсната линията на фу‐
гата, поради което може да се по‐
лучи разместване, при по голямо
натоварване

Бетоновите продукти с различни го‐
лемини и различни, но  модулни
форми се редят разместено, като
тази подредба е значително по‐ста‐
билна за натоварени територии 

Бетоновите продукти са положени
или с разместена фуга на 1/2 от про‐
дукта, така нареченото шахматно
подреждане, или с разместена фуга
на  2/3 от продукта. Тези подредби
са често използвани за територии с
по‐голямо натоварване, но задъл‐
жително изискване е реденето да е
напречно на посоката на движение

Бетоновите продукти се редят на
принципа на разместената фуга, но
е възможна употреба на различни
по вид и големина продукти, в раз‐
личните редове

Бетоновите продукти се редят на‐
пречно и надлъжно едно на друго,
което съзнава прекъсната фуга и е
предпоставка за по‐ голямата ста‐
билност на настилката
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Бетоновите продукти се редят в
диагонална линия под 45°. Този
модел на подреждане е много под‐
ходящ за високо натоварване, за‐
щото разпределя и намаля
натоварването на повърхността на
настилката, предизвикано от дви‐
жещите се автомобили.

Бетоновите продукти се редят на‐
пречно и надлъжно едно на друго,
под ъгъл 45°. По този начин хори‐
зонталните и динамичните сили се
разпределят равномерно и не се
получава натоварване на настил‐
ката. Този модел на подреждане е
препоръчителен при терени с ви‐
соко натоварване и интензивен тра‐
фик

паве Рубик
паве Домино
паве 2Т
паве 2Т без фаски
паве Вълна
паве Оптик 20
плоча тротоарна Оптик 30, тактилна 
плоча тротоарна Оптик 30
плоча тротоарна Оптик 40
плоча тротоарна Оптик 40/5
плоча тротоарна Оптик 50
паркинг елемент
улей за отводняване Каньон

100х100х60
200х100х60
200х160х60

200х160х100
240х120х60
200х200х60
300х300х60
300х300х40
400х400х40
400х400х50
500х500х60

600х400х100
500х400х60

•

•
•

100
50
36
36
35
25

11.11
11.11
6.25
6.25

4
4.17

2

м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м’

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

ВИД ПРОДУКТ Размери 
/в мм/

Разход
/според
м.ед./

слабо 
натоварване 

до 25 тона/ кв.м
(пешеходни зони)

интензивно
натоварване 

до 36‐40 тона/кв.м
(автомобилни зони) 

високо 
натоварване 

до 60 тона/ кв.м 
(тир паркинг, улици)

м.ед

Препоръчителна употреба на продукта за територии с:



Паваж* 23,1
Пясък (0 ‐5) 0,05 1,8 0,09 15 1,35
Трошен камък 0,4 ‐ ‐ 5 2
Фугиращ пясък (0‐2) 0,0052 2 0,0104 30 0,312
Общо (лв/м²) 26,76 2
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ПО-ДОБРАТА НАСТИЛКА ЗА СРЕДНО И ВИСОКО НАТОВАРЕНИ ЗОНИ

Един често задаван върпос, чиито отговор вълнува голям брой инвеститори, проектанти, изпълнители, търговци и пот‐
ребители.
Универсален отговор за него няма и не е редно да има. Отговорът би зависил от много фактори, като:

конкретно предназначение на съответната територия; 
предвидени натоварвания; 
динамични сили, които действат на настилката; 
дебелини на пластовете, заложени по проект; 
търсена цена; 
визия; 
дълготрайност на настилката; 
износоустойчивост  и т.н. 

При различни фактори и обстоятелства всяка една от сравняваните настилки има преимущества пред другата. Ето
защо не е професионално да ви даваме „верния” отговор. Това, което искаме е да сравним и остойностим двете нас‐
тилки при еднакви параметри и като професионалисти, на които не веднъж се е налагало да правят подобно срав‐
нение, да ви убедим в качествата на паважа. 

Въз основа на консултации с проектанти и изпълнители на пътни настилки, изготвихме детайли, онагледяващи не‐
обходимите пластове, като вид и височина, за орпеделени територии: при средно натоварване (най‐често от леки
коли) и при високо натоварване (най‐често от тежкотоварни автомобили). Към всеки от детайлите прилагаме и ба‐
зова ценова справка, като посочените цени са взети от справочник „Строителни сметки и цени” за 2010 г. и не включ‐
ват разходи за труд и механизация.
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ПАВАЖ и АСФАЛТ
ПО-ДОБРАТА НАСТИЛКА ЗА СРЕДНО 

И ВИСОКО НАТОВАРЕНИ ЗОНИ

Материал Обем 
(м³)

Плътност 
(тон/м³)

Тегло 
(тон)

Цена на материала
(лв/тон)

Цена за м² 
(лв)

Плътен асфалтобетон 0,04 2,4 0,096 95 9,12
Битумизиран трошен камък 0,06 2,35 0,141 63 8,883
Трошен камък (м³) 0,4 ‐ ‐ 5 2
Общо (лв/м²) 20,003

Материал Обем 
(м³)

Плътност 
(тон/м³)

Тегло 
(тон)

Цена на материала
(лв/тон)

Цена за м² 
(лв)

* Изчислено по базови цени на Техносим ЕАД за паве 2Т на 6 см.

Паваж* 31,85
Пясък (0 ‐5) 0,05 1,8 0,09 15 1,35
Трошен камък 0,4 ‐ ‐ 5 2
Фугиращ пясък (0‐2) 0,0052 2 0,0104 30 0,312
Общо (лв/м²) 35,512

Материал Обем 
(м³)

Плътност 
(тон/м³)

Тегло 
(тон)

Цена на материала
(лв/тон)

Цена за м² 
(лв)

* Изчислено по базови цени на Техносим ЕАД за паве 2Т на 10 см.



асфалт = 46 лв./м2 асфалт = 57,6 лв./м2

паваж на 6 см = 46 лв./м2 паваж на 10 см = 55,51 лв./м2

За средно натоварване За високо натоварване
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Анализът на цените показва, че по отношение на първоначалната инвестиция квадратния метър настилка с асфалт е
по‐евтин от същият с паваж (като материали). 
В същото време обаче, трябва да сме наясно, че разходите за полагане на асфалта са по‐високи отколкото при паважа:

Доставка и полагане на:
асфалт = 26 лв./м2

паваж = 20 лв./м2

Така за м² получаваме следните крайни цени:

Разликата в остойностяването на едната и другата настилка е малка.
Тук обаче трябва да се направи още едно изисление и то е на база дълготрайност на настилката. 
В табличен вид представяме сравнение между асфалта и паважа в дългосрочен план.

Нито спестяването от сантиметрите при асфалта, нито договарянето на по‐добри цени, нито бързината на изпълне‐
ние не са достатъчен мотив да се използва асфалт за територии, където може да се използва паваж. 
Паважът не може да се намали във височина, а това гарантира ненарушаване на продукта и на 
носимоспособността му. 
Паважът също може да се договори на по‐ниски цени. Паважът ще запази добрата си цена и за в бъдеще, защото су‐
ровините, които се използват за направата му са естествени суровини ‐ пясък, чакъл, цимент, вода, които също в бъ‐
деще ще запазят по‐добри цени, за разлика от суровините, необходими за направата на асфалт‐ нефт и електричество.

В крайна сметка, на база информацията за паважа като качества и предимства, публикувана в този каталог, както и
горе посочените допълнителни предимства и дълготрайност, се оказва по‐рентабилно да се инвестира в паваж с га‐
ранция от Техносим!

66

Плътен асфалтобетон 0,04 2,4 0,096 95 9,12
Неплътен асфалтобетон 0,04 2,4 0,096 90 8,64
Битумизиран трошен камък 0,08 2,35 0,188 63 11,844
Трошен камък (м³) 0,4 ‐ ‐ 5 2
Общо (лв/м²) 31,604

Материал Обем 
(м³)

Плътност 
(тон/м³)

Тегло 
(тон)

Цена на материала
(лв/тон)

Цена за м² 
(лв)

Годишна запечатка Не Да

Запазване на външния вид Почти завинаги 8 години

Невидими ремонти Позволява Не позволява

Детайли Паваж Асфалт

Цена на запечатка за м2 Няма 2,89 лв.

Нормален брой реинсталиране за 15 год. 0 1

Цени Паваж Асфалт

СЕРТИФИКАТИ

ДОКУМЕНТИ
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ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

И АДМИНИСТРАЦИЯ

София 1839
район Кремиковци
кв. Враждебна, ул. 45
тел. ++359 2 434 19 31
факс ++ 359 2 434 19 36
e‐mail: office@technocim.com

www.technocim.com
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