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POLAR ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ - компания с 
богат опит в областта на професионалните решения за 
строителство и строителни материали за промишлени и 
жилищни проекти, чийто предмет на дейност е производ-
ството на топлоизолационни панели за покриви и стени, 
включително производство на довършителни аксесоари, 
капандури, секционни или огнеустойчиви метални врати.
Подкрепяме Вашите нужди за комфорт и качество с топло-
изолационни системи за стени и покриви, в широк спектър 
от видове и размери, предназначени за търговски, жилищни, 
индустриални и агро-зоотехнически конструкции�
В допълнение към изключителното качество на полиуретано-
вите панели и пълната гама от продукти, техническият екип 
ви предлага професионални решения, материализирани чрез 
следните УСЛУГИ:
 » специализирана техническа консултация на място за обу-
чение на екипи за монтаж на панели;

 » техническа поддръжка за изчисляване на съпротивлението 
на панелите и избора на оптималното решение за тяхното 
поддържане;

 » изчисляване на необходимото количество панели - обли-
цовка с цел рационализиране на загубите;

 » персонализирани технически решения относно монтажа на 
панели в структурни системи, адаптирани към нуждите на 
бенефициента;

 » възможност за рязане (предварително нарязване) на пане-
лите директно в завода, за да се монтират чрез припокри-
ване (изрязване на долния лист и сърцевината от пяна и 
поставяне на лента за лесно отстраняване на сърцевината 
от полиуретанова пяна)

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ В ЦИФРИТЕ И ТЕХНИЧЕ-
СКИ ДАННИ:
 » Производствени халета с мостови кранове, разположени в 

окръг Бузъу, със застроена площ от приблизително 25 000 
квадратни метра;

 » Обща площ на терена 120 000 кв�м;
 » Сертификати ISO 9001: 2008, SR EN 1090 - 2 EX C3, ISO 
3834 - Част 2

 » Напълно автоматизирана производствена линия, въведена 
в употреба в края на 2015 г�, използваща иновативна тех-
нология, съобразена с най-новите разработки в областта;

 » Производствен капацитет от приблизително 2 500 500 ква-
дратни метра панели годишно;

 » Персонал от 165 служители
ПРИНЦИПИ И СИЛНИ СТРАНИ:
 » Ние предлагаме висококачествени трайни технически ре-
шения;

 » Бързина и професионализъм;
 » Кратки срокове за доставка;
 » Нашият собствен офис за проектиране, статични изчисле-
ния и 3D детайли използва най-модерните софтуерни ре-
шения в областта като: Robot Structural Analisys Professional, 
ETABS 2013, Arhicad, Tekla Structures 18�1�

 » Да разберем нуждите на клиента, за да му предложим про-
фесионални и персонализирани технически решения за из-
олация, предоставящи ноу-хау в тази област;

 » Ориентация за развитие в посока опростяване на процеса 
на сглобяване;

 » Системите за топлоизолация на POLAR PANEL да станат 
емблема за качество;

 » Да се откроим на пазара на румънските производители на 
строителни материали с най-конкурентни цени, прилагайки 
идеята, че: „Румънският продукт представлява символ на 
качество, на изгодни цени“

Партньорът
           което търсите!
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ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТА И МАРКИРОВКА CE
Гаранцията на про-
дуктите POLAR ТЕР-
МОИЗОЛАЦИОННИ 
ПАНЕЛИ се дава от 
тяхното производство 
в съответствие с хар-
монизираната евро-
пейска норма SR EN 
14509: 2013, с актуа-
лизирания сертифи-
кат ISO 9001 за „Про-
изводство на самоно-
сещи сандвич панели 
и не на последно мяс-
то чрез получаване на 
правото да пускат на 
пазара панели с мар-
кировка CE, символ, 

потвърждаващ факта, че се спазват законовите изисквания 
относно безопасността на строителните продукти�
Висококачествените метални покрития, както и покриването 
на металната повърхност с висококачествени системи за бо-
ядисване дават на топлоизолационните панели висока сте-
пен на защита от корозия�

УСТОЙЧИВОСТ – ТРАЙНОСТ
Устойчивостта днес означава бъдещето на следващите по-
коления� С нашите решения за топлоизолационни панели 
можете да намалите разходите за енергия с до 40 процента в 
сравнение с традиционното решение�
ДИВЕРСИФИЦИРАН ДИЗАЙН
С широката гама от метални повърхностни профили и въз-
можността да се правят различни комбинации между тях, ние 
предлагаме по отношение на вашия проект възможно най-до-
брия дизайн, а идеите стават реалност�
ЛЕСЕН МОНТАЖ
Ние прилагаме иновативна система за привеждане в съот-
ветствие на механичното захващане между панелите, която 
предлага процес на сглобяване с висока точност, но и спе-
циален архитектурен дизайн� Също така, високата степен на 
индустриализация (сглобяване) осигурява прецизност, прос-
тота и бързина на сглобяване�
ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР
Панелите от полиизоциануратна пяна PIR осигуряват огне-
устойчивост EI15 и EI30 за фасадни панели, а за покривните 
панели REI15 и REI30, класът на реакция на огън е B-s2, d0� 
Панелите от минерална вата осигуряват пожароустойчивост 
за стенни панели EI60, EI120 и EI180, а за покривни панели 
REI30 и REI60, класът на реакция на огън е A2-s1, d0�

Бетон
Тухла
Дърво
PFL
Корк
Минерална вата
Полистирол
Полиуретан

Топлопроводимост на 
полиуретана в сравнение с 
други материали

Полиестерна боя 25 μm 
Primer - грунд
Пасивиран цинков слой
Стоманена ламарина S220GD, S250GD, S280GG, S320GD
Пасивиран слой грунд
Primer - грунд
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Производствената линия е проектирана и изградена в съответствие 
с най-новите технологии в областта, тя се определя с висок и непре-
къснат и напълно автоматизиран производствен процес� 
Високото качество на производствените материали, заедно с модер-
ната производствена технология, осигуряват на топлоизолацион-
ните панели високи физични и механични свойства от своя клас и 
следователно имат широк спектър на приложение�
Основни предимства при използването на топлоизолационни панели:
 » Иновативен дизайн на механичната система за закрепване между 

два панела;
 » Приложимост към всякакъв вид структурна система;
 » Възможност за повторно използване и преразпределяне;
 » По-голяма използваема строителна площ в сравнение с други за-

граждащи системи;
 » Tопло и звукоизолация, противопожарна защита;
 » Висока степен на индустриализация - сглобяване на конструкции� 

Основното съединение на топлоизолационните панели е ПОЛИУРЕ-
ТАН, твърда, изолираща пяна, резултат от химическата реакция на 
смесване на полиол и изоцианат и различни добавки и катализатори� 
В зависимост от времето на реакция на материала, той е готов за 
употреба до няколко минути�
Основните характеристики на това съединение:
 » Отлична топлоизолация;

 » Добра якост на натиск и стабилност на размерите, когато се из-
ползва в среди с ниска или висока температура;

 » Материал с висока непропускливост;
 » Лек материал;
 » Висока структурна якост и присъща адхезия към металите;

POLYOSOCYANEURATE идва с предимствата на вече познатия 
полиуретан - лек материал с изключително ниско тегло, висока 
структурна якост, присъща адхезия към метали и отлични топло-
изолационни свойства� В допълнение, цикличната пръстеновидна 
структура на полиизоцианурата му придава по-голяма термична 
стабилност, като в резултат на подобряването на реакцията на огън, 
така и на защитните характеристики�
Благодарение на металните повърхности, образувани от два слоя 
качествена ламарина S220GD + Z + 140 или S250GD + Z + 140, го-
рещо поцинковани и предварително боядисани, сандвич панелите 
са напълно водоустойчиви� Забележителното качество на топлоизо-
лацията се дължи главно на свойствата на твърдата полиуретанова 
пяна, която има най-ниския коефициент на топлопроводимост от 
всички често използвани материали (тухла, газобетонни блокчета, 
дърво, минерална вата, полистирол)� Твърдата полиизоциануратна 
пяна се характеризира с еднакво добри топлоизолационни свойства, 
но по отношение на показателите за пожароустойчивост те са зна-
чително подобрени�

методология за оценка  
на натоварването
Методологията за изчисление на топлоизолационните панели от тип 
сандвич включва отчитане на някои натоварвания като: постоянно 
натоварване, сняг, вятър� След това две допълнителни натоварвания 
са от основно значение при оценката на носещата способност на 
панелите: напреженията, произтичащи от температурните разлики 
между двете страни на панела и изменение на изолационния слой 
поради тангенциалните напрежения в него (разработени специално, 
в синтетични материали)�
Предвид отличните топлоизолационни свойства на полиуретановата 
пяна, топлинното излъчване - ефектът на слънчевата светлина, се 
появява само от едната страна на панела, което води до значителна 
температурна разлика между повърхността, изложена на радиация, 
и повърхността, която не е изложена� Високата топлопроводимост, 
но също така и коефициентът на топлинно разширение - и двете 
специфични за металите - причиняват появата на значителни  

вътрешни напрежения в напречното сечение на сандвича и също 
могат да причинят деформации на панела�
За разлика от металите, синтетичните материали имат различно 
поведение под действието на постоянно натоварване� Първоначално 
напречните деформации пораждат еластични реакции� Ако 
натоварването остане постоянно, чисто еластичните деформации 
се увеличават непрекъснато поради полимерната деформация�
Като се има предвид, че топлоизолационните панели са композитни 
елементи, хипотезата на Бернули относно плоскостта на напречното 
сечение след появата на деформация вече не е валидна� Трябва да 
се вземат предвид деформациите и напреженията в изолационния 
слой� Изчисленията, които отчитат „твърда връзка“между 
компонентите на сандвич панела, теоретично ще доведат до 
надценяване на товароносимостта на панелите и по този начин до 
неправилното им оразмеряване�

производствен процес  
и използвани материали
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RAL 5010RAL 3009RAL 3000RAL 1015 RAL 9006RAL 6011 RAL 6021 RAL 9007RAL 9002RAL 8017RAL 8004RAL 7016

видове профилиране 
на металните повърхности

« STANDARD
Сечение със симетрично оребряване, което предлага 
интересен естетически резултат�

MICRONERVURAT » 
Фино оребрено сечение, което отговаря на високи 

естетически изисквания�

MICROCASETAT »

 LIS »
Плоско сечение без оребряване, което предлага 

обикновен и елегантен дизайн�

« CASETAT
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стенни панели 
с видим монтаж 
PUR топлоизолация /  
PIR пожароустойчива топлоизолация

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, която 
изисква добра изолация, бърз монтаж и не на последно място естетичен вън-
шен вид� Подходящи са за фасади на индустриални и офис сгради, произ-
водствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, бизнес центрове, 
гаражи, бензиностанции�

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: PUR полиуретанова пяна / PIR 

полиизоцианидна пяна;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиес-

терна боя с дебелина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със 
защитно фолио от двете страни

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на из-
пълнение в областта на конструкциите�

Налични дебелини, 
за производство:

PPPV детайл без винт PPPV детайл с винт Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Топлинни свойства
Дебелинамм панела R • Термична устойчивос U • Предаване

40 mm 2.00 0.50

50 mm 2.50 0.40

60 mm 2.94 0.34

80 mm 3.85 0.26

100 mm 4.76 0.21

120 mm 5.88 0.17

150 mm 7.14 0.14

180 mm 9.09 0.11
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Равномер-
но разпре-

делено 
натовар-

ване 
q [daN/m2]

Максимал-
но разстоя-
ние между 

опорите
[м]

40 50 60 80 100 120 150 180 40 50 60 80 100 120 150 180

60 L= 3,1 3,65 4,2 5,15 6 6,8 7,95 9,05 4,05 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95 10,45 11,9

80 L= 2,8 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 7,2 8,15 3,6 4,25 4,9 6 7 8 9,4 10,7

100 L= 2,55 3,05 3,45 4,25 5 5,65 6,6 7,5 3,3 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4 8,65 9,8

120 L= 2,4 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 6,2 7,05 3,05 3,6 4,1 5,1 6 6,85 8,05 9,1

140 L= 2,25 2,65 3,05 3,75 4,4 5 5,85 6,65 2,85 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45 7,55 8,6

160 L= 2,15 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 5,55 6,3 2,7 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1 7,15 8,15

180 L= 2,05 2,4 2,75 3,4 4 4,55 5,3 6,05 2,5 3 3,45 4,3 5,05 5,8 6,8 7,8

200 L= 1,95 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 5,1 5,8 2,4 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55 6,55 7,45

220 L= 1,85 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 4,9 5,6 2,3 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35 6,3 7,15

240 L= 1,75 2,1 2,45 3 3,55 4,05 4,75 5,4 2,2 2,65 3,05 3,85 4,45 5,15 6,05 6,85

250 L= 1,7 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 4,6 5,25 2,15 2,55 2,95 3,8 4,35 4,95 5,85 6,7

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Към пожароустойчивата топлоизолация PIR се добавят следните характеристики:
 › Огнеустойчивост - способността на сглобяемия елемент да ограничи разпростране-

нието на пламъци за определен период от време� Огнеустойчивостта на панелите се 
определя от следните характеристики:

(R) – 
Товароносимост

(E) – Уплътняване против 
разпространение на дим и газ

(I) – 
Топлоизолация

 › Polar Panour Tоплоизолационен стенен с видим монтаж и дебелина 50 мм�– EI 20’
 › Polar Panour Tоплоизолационен стенен с видим монтаж и дебелина 60 мм – EI 20’
 › Polar Panour Tоплоизолационен стенен с видим монтаж и дебелина 80 мм – EI 30’
 › Polar Panour Tоплоизолационен стенен с видим монтаж и дебелина 100 мм – EI 30’

 › Polar Panour Tоплоизолационен стенен с видим монтаж и дебелина 120 мм – EI 30’ 
 › Панелите са сертифицирани съгласно докладите за класификация: CR-79-01 / 

06�06�2016 и CR-79-02 / 06�06�2016 за съответствие с нормата BDS   EN   13501- 
2:2007+A1:2009

 › Реакция на огън - способността на сглобяемия композитен елемент да издържа на огън�
 › За реакцията на огън панелите са класифицирани, както следва:

Издръжливост на огън Отделяне на дим Образуване на Капки
B - s 2 , d 0

 › Панелите са сертифицирани съгласно доклада 1871 - CPR-RtF-156 за съответствие 
със стандарт EN 13501-1: 2007 + A1:2009

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D
6050 80 100 120

стенни панели със скрит монтаж
полиуретанова сърцевина

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, 
която изисква добра изолация, бърз монтаж и не на последно място ес-
тетичен външен вид. Подходящи са за фасади на индустриални и офис 
сгради, производствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, 
бизнес центрове, гаражи, бензиностанции. Специално конфигурираната 
двуканална система за свързване предлага превъзходна механична якост 
и топлоизолация спрямо всеки друг подобен продукт за стенни панели.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: PUR полиуретанова пяна;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиес-

терна боя с дебелина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със 
защитно фолио от двете страни

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на из-
пълнение в областта на конструкциите�

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:

PPPV детайл без винт PPPV детайл с винт
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Равномер-
но разпре-

делено 
натовар-

ване 
q [daN/m2]

Максимал-
но разстоя-
ние между 

опорите
[м]

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

60 L= 3,65 4,2 5,15 6 6,8 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95

80 L= 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 4,25 4,9 6 7 8

100 L= 3,05 3,45 4,25 5 5,65 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4

120 L= 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 3,6 4,1 5,1 6 6,85

140 L= 2,65 3,05 3,75 4,4 5 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45

160 L= 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1

180 L= 2,4 2,75 3,4 4 4,55 3 3,45 4,3 5,05 5,8

200 L= 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55

220 L= 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35

240 L= 2,1 2,45 3 3,55 4,05 2,65 3,05 3,85 4,45 5,15

250 L= 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 2,55 2,95 3,8 4,35 4,95

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D

6050 80 100 120

стенни панели със скрит монтаж

Панелите 
са подходя-
щи за използва-
не за всякакъв вид 
конструкция, която из-
исква добра изолация, бърз 
монтаж и не на последно място 
естетичен външен вид. Подходящи са 
за фасади на индустриални и офис сгра-
ди, производствени халета, складове, спортни 
зали, хипермаркети, бизнес центрове, гаражи, бен-
зиностанции. Специално конфигурираната двуканална 
система за свързване предлага превъзходна механична 
якост и топлоизолация спрямо всеки друг подобен продукт за 
стенни панели.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: PIR полиизоцианидна пяна;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиес-

терна боя с дебелина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със 
защитно фолио от двете страни

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на 
изпълнение в областта на конструкциите�

 › Огнеустойчивост - способността на сглобяемия елемент да ограничи раз-
пространението на пламъците за определен период от време� Сертифи-
кацията за пожар на панели се определя от следните характеристики:

(R) – 
Товароносимост

(E) – Уплътняване против 
разпространение на дим и газ

(I) – 
Топлоизолация

 › Polar Panour стенен панел със скрит монтаж и дебелина 50 мм� – EI 20’
 › Polar Panour стенен панел със скрит монтаж и дебелина 60 мм� – EI 20’
 › Polar Panour стенен панел със скрит монтаж и дебелина 80 мм� – EI 30’
 › Polar Panour стенен панел със скрит монтаж и дебелина 100 мм� – EI 30’
 › Polar Panour   стенен панел със скрит монтаж и дебелина 120 мм� – EI 30’
 › Панелите са сертифицирани съгласно докладите за класификация: CR-

79-01 / 06�06�2016 и CR-79-02 / 06�06�2016 за съответствие с нормата BDS   

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

огнеустойчиви

EN   13501- 2:2007+A1:2009
 › Реакция на огън - способността на сглобяемия композитен елемент да 

издържа на огън�
 › За реакцията на огън панелите са класифицирани, както следва:

Издръжливост на огън Отделяне на дим Образуване на Капки

B - s 2 , d 0

 › Панелите са сертифицирани съгласно доклада 1871 - CPR-RtF-156 за съ-
ответствие със стандарт EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Налични дебелини, 
за производство:

PPPV детайл с винт
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare

Sa
rc

in
a u

ni
fo

rm
 d

ist
rib

ui
ta

 - 
q 

[d
aN

/m
p]

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

Distanta intre reazeme - L [m]
1,5 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 6,5 7,0

PPPA 50mm

PPPA 60mm

PPPA 80mm

PPPA 100mm

PPPA 120mm
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Равномер-
но разпре-

делено 
натовар-

ване 
q [daN/m2]

Максимал-
но разстоя-
ние между 

опорите
[м]

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

60 L= 3,65 4,2 5,15 6 6,8 4,8 5,45 6,7 7,9 8,95

80 L= 3,3 3,75 4,6 5,4 6,15 4,25 4,9 6 7 8

100 L= 3,05 3,45 4,25 5 5,65 3,9 4,45 5,5 6,45 7,4

120 L= 2,8 3,25 3,95 4,65 5,3 3,6 4,1 5,1 6 6,85

140 L= 2,65 3,05 3,75 4,4 5 3,4 3,9 4,8 5,65 6,45

160 L= 2,5 2,9 3,55 4,15 4,75 3,2 3,65 4,5 5,35 6,1

180 L= 2,4 2,75 3,4 4 4,55 3 3,45 4,3 5,05 5,8

200 L= 2,3 2,65 3,25 3,8 4,35 2,9 3,3 4,1 4,85 5,55

220 L= 2,2 2,55 3,15 3,7 4,2 2,75 3,15 3,9 4,65 5,35

240 L= 2,1 2,45 3 3,55 4,05 2,65 3,05 3,85 4,45 5,15

250 L= 2,05 2,35 2,95 3,5 3,9 2,55 2,95 3,8 4,35 4,95

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D
30 40 50 60 80 100

покривни панели с  
3 гънки

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, коя-
то изисква добра изолация, бърз монтаж и не на последно място естети-
чен външен вид. Те са подходящи за покриви с минимален наклон от 7%.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: PUR полиуретанова пяна;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиестерна 

боя с дебелина 25 μm, защитена със защитно фолио от двете страни� Вътреш-
ната страна на панела може да бъде направена и от следните материали: 
алуминий центезимален, битумен картон, хартия, със фибростъкло (ZOO);

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на из-
пълнение в областта на конструкциите�

 › Изрязване на панели - изрязването на долния лист и сърцевината от по-
лиуретанова пяна с цел припокриване на панелите може да се извърши 
директно в завода�

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:

Детайл без винт Детайл с винт
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Равномер-
но разпре-

делено 
натовар-

ване 
q [daN/m2]

Максимал-
но разстоя-
ние между 

опорите
[м]

30 40 50 60 80 100 30 40 50 60 80 100

60 L= 3,4 3,85 4,35 4,85 5,75 6,65 3,95 4,45 5,05 5,65 6,6 7,6

80 L= 3,05 3,45 3,9 4,3 5,15 5,95 3,55 4 4,5 5 5,9 6,8

100 L= 2,8 3,15 3,55 3,95 4,7 5,45 3,25 3,65 4,15 4,55 5,35 6,2

120 L= 2,6 2,95 3,3 3,65 4,35 5,05 3 3,4 3,8 4,25 4,95 5,75

140 L= 2,45 2,75 3,1 3,45 4,1 4,75 2,85 3,2 3,6 4 4,65 5,4

160 L= 2,35 2,6 2,95 3,25 3,85 4,45 2,75 3,05 3,4 3,75 4,4 5,05

180 L= 2,25 2,5 2,8 3,1 3,65 4,25 2,65 2,95 3,3 3,6 4,1 4,75

200 L= 2,15 2,4 2,65 2,95 3,5 4,05 2,55 2,85 3,15 3,45 3,9 4,55

220 L= 2,05 2,3 2,55 2,85 3,35 3,9 2,45 2,75 3,05 3,35 3,75 4,35

240 L= 2 2,25 2,45 2,75 3,25 3,75 2,4 2,7 2,9 3,2 3,65 4,2

250 L= 1,95 2,2 2,4 2,7 3,2 3,65 2,35 2,65 2,85 3,15 3,6 4,1

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D

30 40 50 60 80 100 120 150

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, коя-
то изисква добра изолация, бърз монтаж и не на последно място естети-
чен външен вид. Те са подходящи за покриви с минимален наклон от 7%.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: Полиуретанова пяна PUR / По-

лиизоциануратна пяна PIR;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиестерна 

боя с дебелина 25 μm, защитена със защитно фолио от двете страни� Вътреш-
ната страна на панела може да бъде направена и от следните материали: 
алуминий центезимален, битумен картон, хартия, със фибростъкло (ZOO);

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на из-
пълнение в областта на конструкциите�

 › Изрязване на панели - изрязването на долния лист и сърцевината от по-
лиуретанова пяна с цел припокриване на панелите може да се извърши 
директно в завода�

покривни панели с  
5 гънки

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:

топлоизолация PUR /  
огнеустойчива изолация PIR

Детайл без винт Детайл с винт
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Panouri Termoizolante de Acoperis - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Acoperis - dubla rezemare
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Panouri Termoizolante de Acoperis - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Acoperis - dubla rezemare
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1,50 2,46 3,42 4,38 5,35 6,31 7,27 8,23 9,19 10,15 11,12 12,08 13,04 14,00

PA5C 30mm

PA5C 40mm

PA5C 50mm

PA5C 60mm

PA5C 80mm

PA5C 100mm

PA5C 120mm

PA5C 150mm

Равномер-
но разпре-

делено 
натовар-

ване 
q [daN/m2]

Максимал-
но разстоя-
ние между 

опорите
[м]

30 40 50 60 80 100 120 150 30 40 50 60 80 100 120 150

60 L= 2,7 3,35 3,95 4,5 5,5 6,45 7,3 8,5 3,6 4,5 5,3 6 7,4 8,65 9,85 11,5

80 L= 2,45 3 3,55 4,05 4,95 5,8 6,55 7,65 3,2 4 4,7 5,4 6,6 7,75 8,8 10,3

100 L= 2,25 2,75 3,25 3,7 4,55 5,35 6,05 7,05 2,95 3,65 4,3 4,95 6,05 7,1 8,1 9,4

120 L= 2,1 2,6 3,05 3,45 4,25 5 5,65 6,6 2,75 3,4 4 4,55 5,6 6,6 7,5 8,8

140 L= 1,95 2,45 2,85 3,25 4 4,7 5,35 6,25 2,55 3,2 3,75 4,3 5,3 6,2 7,05 8,3

160 L= 1,85 2,3 2,7 3,1 3,8 4,45 5,05 5,95 2,35 3 3,55 4,05 5 5,85 6,7 7,85

180 L= 1,75 2,2 2,6 2,95 3,6 4,25 4,8 5,65 2,25 2,8 3,35 3,85 4,75 5,6 6,3 7,5

200 L= 1,65 2,1 2,5 2,85 3,5 4,1 4,6 5,45 2,15 2,65 3,2 3,65 4,55 5,35 6,1 7,15

220 L= 1,55 2 2,4 2,7 3,35 3,95 4,4 5,25 2,05 2,55 3,05 3,5 4,35 5,1 5,85 6,85

240 L= 1,45 1,9 2,3 2,6 3,2 3,8 4,2 5,05 1,95 2,45 2,95 3,35 4,15 4,9 5,6 6,6

250 L= 1,4 1,85 2,25 2,55 3,15 3,75 4,1 5 1,9 2,35 2,8 3,2 4 4,85 5,5 6,5

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Към огнеустойчивата топлоизолация PIR се добавят следните характеристики:
 › Огнеустойчивост - способността на сглобяемия елемент да ограничи разпростране-

нието на пламъци за определен период от време� Огнеустойчивостта на панелите се 
определя от следните характеристики:

(R) – 
Товароносимост

(E) – Уплътняване против 
разпространение на дим и газ (I) – Топлоизолация

 › Polar Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 50 мм� – EI 20’ 
 › Polar Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 60 мм� – EI 20’ 
 › Polar Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 80мм� – EI 30’ 
 › Polar Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 100мм� – EI 30’ 
 › Polar  Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 120 мм – EI 30’

 › Polar Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 150мм� – EI 30’ Polar 
Panour Топлоизолационнен стенен с видим монтаж и дебелина 180мм� – EI 30’ Панелите 
са сертифицирани съгласно докладите за класификация: CR-79-01 / 06�06�2016 и CR-79-02 
/ 06�06�2016 за съответствие с нормата BDS   EN   13501- 2:2007+A1:2009

 › Реакция на огън - способността на сглобяемия композитен елемент да издържа на огън� 
 › За реакцията на огън панелите са класифицирани, както следва:

Издръжливост на огън Отделяне на дим Образуване на Капки
B - s 2 , d 0

 › Панелите са сертифицирани съгласно доклада 1871 - CPR-RtF-156 за съответствие 
със стандарт EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D
60 80 100 120 150 200

стенни панели с видим монтаж и  
сърцевина от минерална вата

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, 
която има специфични изисквания за противопожарно поведение и шу-
моизолация. Подходящи са за фасади на индустриални и офис сгради, 
производствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, бизнес 
центрове, гаражи, бензиностанции.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: МИНЕРАЛНА ВАТА
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиес-

терна боя с дебелина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със 
защитно фолио от двете страни;

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на из-
пълнение в областта на конструкциите�

 › Огнеустойчив;
 › Реакция на огън�

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:

PPPV детайл с винт
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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PPPV 100mm

PPPV 120mm

PPPV 150mm
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Равно-
мерно 

разпре-
делено 

натовар-
ване 

q [daN/
m2]

Макси-
мално 
раз-

стояние 
между 

опорите
[м]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm

60 L= 4 5 5,9 6,75 7,9 9,7 4,9 6,15 7,3 8,4 9,9 11,5

80 L= 3,5 4,4 5,2 5,95 7 8,65 4,2 5,3 6,3 7,3 8,65 9,95

100 L= 3,15 3,95 4,7 5,35 6,35 7,85 3,7 4,7 5,6 6,5 7,7 8,85

120 L= 2,85 3,6 4,3 4,95 5,85 7,2 3,3 4,2 5,05 5,85 7 7,95

140 L= 2,65 3,3 3,95 4,55 5,4 6,75 3 3,85 4,6 5,35 6,4 7,25

160 L= 2,45 3,1 3,7 4,25 5,05 6,3 2,75 3,5 4,25 4,95 5,9 6,65

180 L= 2,3 2,9 3,45 4 4,8 5,95 2,5 3,25 3,95 4,6 5,5 6,15

200 L= 2,15 2,7 3,25 3,8 4,5 5,65 2,35 3,05 3,7 4,3 5,2 5,75

220 L= 2 2,55 3,1 3,6 4,3 5,4 2,2 2,85 3,45 4,05 4,9 5,4

240 L= 1,9 2,45 2,95 3,4 4,1 5,15 2,05 2,65 3,25 3,8 4,6 5,05

250 L= 1,85 2,4 2,85 3,35 4 5 2 2,6 3,15 3,7 4,45 4,9

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D

60 80 100 120 150

стенни панели със скрит монтаж и  
сърцевина от минерална вата

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, 
която има специфични изисквания за противопожарно поведение и шу-
моизолация. Подходящи са за фасади на индустриални и офис сгради, 
производствени халета, складове, спортни зали, хипермаркети, бизнес 
центрове, гаражи, бензиностанции.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изключение мо-

гат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: МИНЕРАЛНА ВАТА
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиестерна боя с дебе-

лина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със защитно фолио от двете страни;
 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобяване с висока 

точност, също така уплътнението помага да се осигури топлоизолация и уплътнява-
не на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на изпълнение в 
областта на конструкциите�

 › Огнеустойчив;
 › Реакция на огън�

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:

PPPV детайл с винт
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - dubla rezemare
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Panouri Termoizolante de Perete - simpla rezemare
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PPPA 80mm
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PPPA 120mm

PPPA 150mm

Равномерно 
разпределено 
натоварване 

q [daN/m2]

Максимално раз-
стояние между 

опорите
[м]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

60 L= 4 5 5,9 6,7 7,9 4,9 6,15 7,3 8,4 9,8

80 L= 3,5 4,4 5,2 5,9 7 4,2 5,3 6,3 7,2 8,6

100 L= 3,15 3,95 4,7 5,35 6,3 3,7 4,7 5,6 6,4 7,6

120 L= 2,85 3,6 4,3 4,9 5,8 3,3 4,2 5,05 5,8 6,9

140 L= 2,65 3,3 3,95 4,5 5,4 3 3,85 4,6 5,3 6,3

160 L= 2,45 3,1 3,7 4,25 5 2,75 3,5 4,25 4,9 5,9

180 L= 2,3 2,9 3,45 4 4,7 2,5 3,25 3,95 4,5 5,5

200 L= 2,15 2,7 3,25 3,8 4,5 2,35 3,05 3,7 4,3 5,1

220 L= 2 2,55 3,1 3,6 4,3 2,2 2,85 3,45 4 4,8

240 L= 1,9 2,45 2,95 3,3 4,1 2,05 2,65 3,25 3,7 4,6

250 L= 1,85 2,4 2,85 3,2 4 2 2,6 3,15 3,5 4,5

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора
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1.000 mm

D
60 80 100 120 150

покривни панели с 5 гънки и  
сърцевина от минерална вата

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, 
която изисква добра изолация, бърз монтаж и не на последно място 
висока степен на огнеустойчивост. Те са подходящи за покриви с мини-
мален наклон от 7%.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изключение мо-

гат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: МИНЕРАЛНА ВАТА
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиестерна боя с 

дебелина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със защитно фолио от двете 
страни� Вътрешната страна на панела може да бъде направена и от следните мате-
риали: центезимален алуминий, битумен картон, хартия;

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобяване с висока 
точност, също така уплътнението помага да се осигури топлоизолация и уплътнява-
не на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на изпълнение в 
областта на констукциите�

 › Нарязване на панели - изрязването на долния лист и сърцевината от полиуретанова 
пяна с цел припокриване на панелите може да се извърши директно в завода�

 › Огнеустойчив;
 › Реакция на огън

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:

Детайл без винт Детайл с винт



21

Polar Panouri Permoizolante de Acoperis 5 Cute- simpla rezemare
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Polar Panouri Permoizolante de Acoperis 5 Cute -  dubla rezemare
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Равно-
мерно 

разпре-
делено 

натовар-
ване 

q [daN/
m2]

Макси-
мално 
раз-

стояние 
между 

опорите
[м]

60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

60 L= 4,2 5,15 6,05 6,9 8,1 5,15 6,4 7,55 8,65 10,2

80 L= 3,65 4,55 5,35 6,1 7,2 4,45 5,5 6,55 7,5 8,9

100 L= 3,3 4,1 4,85 5,55 6,5 3,95 4,9 5,85 6,7 7,95

120 L= 3 3,75 4,45 5,1 6 3,55 4,45 5,25 6,05 7,2

140 L= 2,8 3,45 4,1 4,7 5,5 3,2 4,05 4,85 5,55 6,65

160 L= 2,6 3,25 3,85 4,4 5,2 2,95 3,7 4,45 5,15 6,15

180 L= 2,45 3,05 3,6 4,15 4,9 2,75 3,45 4,15 4,8 5,75

200 L= 2,3 2,85 3,4 3,95 4,65 2,55 3,2 3,85 4,5 5,35

220 L= 2,15 2,7 3,25 3,75 4,45 2,4 3 3,65 4,2 5,05

240 L= 2,05 2,6 3,05 3,55 4,2 2,25 2,85 3,4 4 4,75

250 L= 2 2,5 3 3,45 4,1 2,15 2,75 3,35 3,85 4,6

*) Таблицата показва максимално допустимите разстояния, в метри, между две последователни опори, съответстващи на равномерно разпределено 
натоварване за стенни панели� Резултатите са получени от тестове, извършени в акредитирани лаборатории, в съответствие със SR EN 14509, приложение 
А, приложение B, приложение C, за панели с външна и вътрешна стоманена повърхност с дебелина 0,5 мм�
**) Проверката на резултатите, получени от тестовете, е извършена в съответствие със SR EN 14509, приложение Е
***) Числовата стойност на равномерно разпределените задачи - q, представлява изчислителната стойност на ефектите от действията (Sd) и трябва да се 
определи чрез групиране на стойностите на действията, които се считат за едновременни� Групите за действие са в съответствие със SR EN 1990, глава� 
6�4 и глава� 6�5

(1) проектната стойност при крайно гранично състояние (S�L�U�);
(2) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - групиране на характеристики 
(обикновено се използва за необратими гранични състояния);
(3) проектна стойност при гранично състояние на обслужване (S�L�S�) - често групиране (използва се 
за отклонения)
„+” – означава „в групиране от”;
„Σ” – означава „ групиран ефект на”�

Топлоизолационни стенни панели - обикновена опора
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Топлоизолационни стенни панели – двойна опора



22

1.000 mm

D

30 50 60

покривни панели  
ISOŢIGLĂ

Покривният панел ISOTIGLĂ представлява еволюционния максимум, от 
естетическа гледна точка, на изолационния панел, предназначен за покри-
вите на гражданските сгради. Профилът под формата на керемида, позво-
лява реализиране на функционални покриви, ценни от естетическа гледна 
точка, леки, безопасни, водоустойчиви и с лесен и бърз монтаж. Той е 
адаптиран за покриви на граждански сгради или промишлени, където кон-
струкциите са разположени в райони със специфични градски изисквания.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изклю-

чение могат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: PUR полиуретанова пяна;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина с дебелина 

0,4 ÷ 0,5 mm, в лъскав или матов вариант, защитена със защитно фолио 
от двете страни� Вътрешната страна на панела може да бъде направена и 
от следните материали: центезимален алуминий, битумен картон, хартия;

 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобява-
не с висока точност, също така уплътнението помага да се осигури топло-
изолация и уплътняване на фугата;

 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на из-
пълнение в областта на конструкциите�

 › Изрязване на панели - изрязването на долния лист и сърцевината от по-
лиуретанова пяна с цел припокриване на панелите може да се извърши 
директно в завода�

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Термични свойства

Дебелина на панела
R 

Термична  
устойчивост

U 
Предаване

30 mm 2.17 0.46

50 mm 3.33 0.31

60 mm 3.70 0.27

Налични дебелини, 
за производство:
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1.000 mm

D

120 150 180

панели студени

Панелите са подходящи за използване за всякакъв вид конструкция, 
която има специфични изисквания за звукоизолация и топлоизолация. 
Подходящи са за изграждане на складове и хладилни помещения при 
отрицателни температури.

Характеристики на продукта:
 › Максимална стандартна дължина: 13,5 м�, до максимум 15 м�, но по изключение мо-

гат да бъдат доставени панели с дължина до 17 м�;
 › Сърцевина на топлоизолационния панел: Полиуретанова пяна PUR / Полиизоциа-

нуратна пяна PIR;
 › Предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина - полиестерна боя с дебе-

лина 25 μm, с различни микропрофили, защитени със защитно фолио от двете страни
 › Механичното закрепване между панелите осигурява процеса на сглобяване с висока точ-

ност, също така уплътнението помага да се осигури топлоизолация и уплътняване на фугата;
 › Сглобяем елемент, който помага за индустриализиране на процеса на изпълнение в 

областта на конструкциите�
 › Допустими отклонения на размерите според SR EN 14509:2013�

Допустими отклонения на размерите съгласно SR EN 14509:2013:
ДЪЛЖИНА < 3000 мм� ± 5 mm

ДЪЛЖИНА > 3000 мм� ± 10 mm

Отклонение от перпендикулярността 6 mm

ПОЛЕЗНА ШИРИНА ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) < 100 мм� ± 2 mm

ДЕБЕЛИНА (D) > 100 мм� ± 2%

Налични дебелини, 
за производство:
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RAL 5010RAL 3009RAL 3000RAL 1015 RAL 9006RAL 6011 RAL 6021 RAL 9007RAL 9002RAL 8017RAL 8004RAL 7016

типологии на материала, използван за изработване 
на вътрешната страна на покривните панели

« CENTEZIMAL АЛУМИНИЙ
Топлоизолационен панел за покрив, изработен от 
едната страна с гофриран алуминиев корпус и от 
другата с предварително боядисана поцинкована 
стоманена ламарина, сърцевината на панела е 
направена от полиуретанова пяна�

БИТУМИЗИРАН АСФАЛТОВ КАРТОН » 
Топлоизолационен панел за покрив, направен във вариант от 

едната страна с битумен асфалтов картон и от другата страна 
с предварително боядисана поцинкована стоманена ламарина, 

сърцевината на панела е направена от полиуретанова пяна� 
Препоръчително е за покриви, които следва да бъдат 

хидроизолирани�

КРАФТ ХАРТИЯ »
Топлоизолационен панел за покрив, изработен от 

едната страна от Kraft хартия и от другата страна от 
предварително боядисана поцинкована стоманена 

ламарина, сърцевината на панела е направена от 
полиуретанова пяна�

PVC МЕМБРАНА » 
Топлоизолационен панел за покрива, изработен от едната 

страна от PVC мембрана и от другата страна от предварително 
боядисана поцинкована стоманена ламарина, сърцевината на 

панела е направена от полиуретанова пяна� 
Препоръчително е да се използва за покриви с ниски наклони�

« ФИБРОСТЪКЛО
Топлоизолационен панел за покрива, изработен от едната 
страна от фибростъкло и от другата страна от предварително 
боядисана поцинкована стоманена ламарина, сърцевината 
на панела е направена от полиуретанова пяна�
Препоръчително е да се използва за конструкции в агро-
зоотехническата област�
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самонарезни винтове

уплътнения

Закрепване върху метални 
конструкции с дебелина от 

1,5 мм� - 5 мм�

Тип на панела Дебелина на панела Тип винт

Стенни панели с видим и скрит 
монтаж

40 6,3 x 62 v16
50 6,3 x 82 v16
60 6,3 x 82 v16
80 6,3 x 102 v16
100 6,3 x 122 v16

Покривни панели с 3 и 5 гънки

30 6,3 x 102 v16
40 6,3 x 102 v16
50 6,3 x 122 v16
60 6,3 x 122 v16
80 6,3 x 152 v16
100 6,3 x 172 v16

Закрепване върху метални 
конструкции с дебелина от 

3мм� - 12мм�

Тип на панела Дебелина на панела Тип винт

Стенни панели с видим и скрит 
монтаж

40 6,3 x 80 v16
50 6,3 x 95 v16
60 6,3 x 95 v16
80 6,3 x 115 v16
100 6,3 x 135 v16

Покривни панели с 3 и 5 гънки

30 6,3 x 115 v16
40 6,3 x 115 v16
50 6,3 x 135 v16
60 6,3 x 135 v16
80 6,3 x 155 v16
100 6,3 x 195 v16

Закрепване върху дървени 
конструкции

Тип на панела Дебелина на панела Тип винт

Стенни панели с видим и скрит 
монтаж

40 6,3 x 100 GTW
50 6,3 x 100 GTW
60 6,3 x 120 GTW
80 6,3 x 140 GTW
100 6,3 x 160 GTW

Покривни панели с 3 и 5 гънки

30 6,3 x 120 GTW
40 6,3 x 140 GTW
50 6,3 x 140 GTW
60 6,3 x 160 GTW
80 6,3 x 210 GTW
100 6,3 x 210 GTW

Закрепване върху бетонни 
конструкции

Тип на панела Дебелина на панела Тип винт

Стенни панели с видим и скрит 
монтаж

40 6,3 x 100 BS
50 6,3 x 100 BS
60 6,3 x 120 BS
80 6,3 x 140 BS
100 6,3 x 160 BS

Покривни панели с 3 и 5 гънки

30 6,3 x 120 BS
40 6,3 x 140 BS
50 6,3 x 140 BS
60 6,3 x 160 BS
80 6,3 x 160 BS
100 6,3 x 180 BS

Те се използват за уплътняване на свободните пространства 
в краищата на покривните сандвич панели и в горния и долния 
край на стенните панели�
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®

Rever MULTIPURPOSE double-leaf doors consisting of:

� Leaf of galvanised steel-sheet, filler of rigid honey-comb
fibre structure, total thickness 39 mm.

� Corner frame made of profiled galvanised steel-sheet
prepared for installation with brackets or bolts The frame
is supplied non-assembled.

� Standard lock in main leaf with cylinder bore and keyhole
for patent keys. Secondary leaf with central manual bolts
for closing at top and bottom.

� Black colour safety-shaped handle fitted at a height of
approx. 1075/1125 (FM H 2050/FM H 2150) above the
finished floor.

� Each leaf with 2 bearing hinges and 3 safety bolts at
hinge side.

� Painted with epoxy-polyester oven-baked powder paint
with anti-scratch goffered finish - light pastel turquoise for
door leaves (NCS4020-B50G), and a darker shade for the
frame (NCS5020-B50G). On request, powder coating in
RAL or decorative NDD – Ninz Digital Decor can be applied
for decorative or graphic elements. Surface treatment of
the door leaves is carried out using oven-baked epoxy-
polyester powder and graphic printing of the decoration
on the flat side of the door leaves by means of sprayed
inks. The decoration is protected by transparent varnish.
The finish can be flat or beaten in accordance with the
decoration selected.

� Reversible door for opening right or left with bottom frame
adaptable to floor or detachable for use without bottom
frame.

� All Rever doors are prepared to receive a three-point
closing device (Kit Secur).

Dimensions wall opening FM L x FM H
available:
1200 (   800 +    400) x 2050/2150
1300 (   900 +    400) x 2050/2150
1400 (   700 +    700) x 2050/2150
1600 (   800 +    800) x 2050/2150
1800 (   900 +    900) x 2050/2150
2000 ( 1000 +  1000) x 2050/2150

NB.
To request the doors can be supplied in
different RAL tones, combined with anti-
panic crossbars, door-closers, ventilation
holes, louvers, frame extensions or special
casings.
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With floor-part frame

FFL

Vertical Sections

NP main leaf = L1 - 74

Wall opening (FM L)

External frame = FM L + 22

Net passage = FM L - 74

Floor catch set

L2 L1

Horizontal Sections

92

SPECIFICATIONS/SECTIONS
Rever MULTIPURPOSE double-leaf doors

7

4
4

покривни капандури
Модулна система, изработена от вълнообразни листове за покрив, при която се използват обикно-
вени приложения и която гарантира дълъг експлоатационен живот�
Те са подходящи за осветяване на покривите на индустриални сгради и складове, в комбинация с 
метални панели и сандвич панели�
Поликарбонатните панели са защитени срещу UV лъчи чрез защитен филм чрез процес на коекс-
трузия и предлагат следните характеристики:
 › лесно позициониране;
 › ниско тегло;
 › висока степен на прозрачност;
 › топлоизолация;
 › не създава вътрешeн конденз;
 › самоносеща;
 › устойчивост на счупване;
 › огнеупорни;
 › висока устойчивост на атмосферни влияния;
 › устойчивост на химични агенти;

секционни и пожароустойчиви  
метални врати
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аксесоари за запечатване  
на фуги между покрив и стенни

санитарни профили
Те се използват за помещения, където трябва да се спазват специални термични и хигиенно-санитарни изисквания

Профил

ъгъл

перваз и тапа 
за перваз

ъгъл, влизащ 
в перваз

Капак

Външен ъгъл Вътрешен ъгъл Перваз Omega 3D

Подкапачна табла Улук Фронтон



28

опаковане • транспорт •  
маневриране • съхранение

Сандвич панелите могат лесно да бъдат повредени, ако не 
се обработват правилно, на всеки етап, от производствения 
процес до сглобяването им�
Опаковане
Панелите напускат производствената линия под формата на 
пакет� Броят на панелите в пакета зависи от вида на панела, 
неговата дебелина и дължина�
Защитно фолио
По време на производството панелите се ламинират от двете 
страни на металната повърхност със защитно фолио� Това 
предпазва повърхността на панелите от повреди по време на 
транспортиране, съхранение и монтаж� Фолиото е временно 
решение за защита, тъй като, ако е изложено на метеороло-
гични условия и слънчева светлина твърде дълго, то може да 
се прилепи към метала и поради това ще бъде невъзможно 
да се отстрани�
Ето защо се препоръчва фолиото да се отстрани в рамките 
на максимум един месец от датата на производство или не 
по-късно от 3 седмици след излагане на слънце�
Датата на производство е посочена на етикета на всеки пакет 
с панели, доставен на клиента�
Транспорт на панели
Ако транспортът се осигурява от клиента, има няколко основ-
ни принципа, които трябва да се вземат предвид:
 › За товарене на пакетите с панелни в камиона ще се използ-
ват мотокари;

 › Панелите ще се транспортират само с технически перфект-
но функционални превозни средства; 

 › Платформата за товарене трябва да е равна и чиста, без 
издатини или остри части; 

 › Препоръчват се отворени полуремаркета, с брезент, с ми-
нимална ширина 2,5 м�, тъй като могат да възникнат труд-
ности при товарене на два пакета с панели в затворено по-
луремарке (те обикновено имат модулна ширина от 1,2 м�) 

 › Панелите трябва да бъдат закрепени с колани, най-малко 2 
броя за 2 пакета, ако са натоварени на два реда или 2 броя 
за пакет, ако са заредени на един ред� Опаковките трябва 
да бъдат закрепени с колани, разположени на максимално 
разстояние от 3 м� 

 › Пакетите с панелни не се транспортират върху други стоки�
Много е важно панелите да се транспортират, обработват и 
съхраняват в оптимални условия, за да се запази тяхната из-
дръжливост�
По време на производствения процес повърхността на топло-
изолационните панели е защитена с временни защитни 
системи, особено от естетически характер - с полиетиленов 
филм (контактно лепило)�
Като общи правила за прилагане по време на процесите на 
опаковане, транспорт, обработка и съхранение, трябва да се 
вземат защитни мерки, за да се осигури:
 › защита на повърхностите от абразионни явления, особено 
по време на транспорт и обработка;

 › Защита срещу удари и деформации;
 › Защита срещу атмосферни влияния или влага в резултат 
на кондензация;

избягване на трайна деформация на опорните елементи на 
пакетите с панелни�

ОПАКОВАНЕ
Панелите се доставят в пакети, опаковани със стреч фолио, 
върху полистиролови опори� Броят на панелите в пакета вари-
ра в зависимост от размера (дебелината, дължината) или из-
искванията на клиента, като се вземат предвид ограниченията, 
наложени от производствената технология� Стенните панели 
са подредени в пакет с външната (монтажната) страна нагоре�
ТРАНСПОРТ
Топлоизолационните панели могат да се транспортират с 
превозни средства със странично или горно товарване� Спе-
циалните условия за товарене и транспорт могат да бъдат 
приети само по писмено искане на купувача (поемане на пъл-
на отговорност)
Превозвачът е единствения отговорен за целостта на товара 
през цялото време на транспорта� При получаване на стоките 
бенефициентът е задължен да проверява и записва в транс-
портните документи всяко установено несъответствие�
МАНЕВРИРАНЕ
Преди да започнете разтоварването на топлоизолационните 
панели, проверете състоянието на пакетите� Операцията по раз-
товарването се извършва с мотокар или кран� Трябва да се из-
ползват текстилни колани и дъски за дистанция, които трябва да 
надвишават ширината на панелите от всяка страна с 50 мм� Раз-
товарва се по един пакет, независимо от дължината на панелите� 
Пакетите, по-къси от 6 м�, могат да се вдигат с мотокар с вилица 
или кран, като се използват текстилни колани� Пакетите, по-дъл-
ги от 6 м�, се взимат с кран с балансираща греда с помощта на 
текстилни колани, разположени на разстояние не повече от 3 м� от 
краищата на панелите� Работата се извършва с голямо внимание, 
за да не се повредят повърхностите на панелите� Панелите тряб-
ва да бъдат извадени от опаковката чрез повдигане, а не плъз-
гане, като по този начин се избягват повреди по повърхностите�
Индивидуалното боравене с панелите, както и премахване-
то на защитното фолио се извършва от обучен персонал� 
Забранено е да се държат и повдигат само едно лице, тъй 
като съществува риск панела да се отдели от сърцевината на 
полиуретановата пяна� Работниците трябва винаги да носят 
ръкавици, за да не се порежат или надраскат�
СЪХРАНЕНИЕ
Пакетите се съхраняват на твърди, равни и гладки повърхности, 
за да се избегне повреда на панелите� Пакетите се съхраняват 
леко наклонени, за да може водата да се оттича при дъжд� Па-
кетите не се съхраняват директно на пода, а върху дървени или 
полистиролови подпори� Ако се правят припокривания, трябва 
да се използват дървени или полистиролови разделители с 
най-широката опорна основа� Могат да се сложат един върху 
друг максимум 2 пакета� Ако не е възможно да се осигурят усло-
вията за съхранение, посочени по-горе, е забранено да се при-
покриват пакетите с панели� Не трябва да се стъпва директно 
върху пакета� Пакети съхранявани за по-дълъг период, в непо-
крити зони, трябва да се осигури адекватна защита (с брезенти) 
срещу дъждовна вода, сняг, вятър и замърсяване� Пакетите, 
които са частично опаковани и индивидуалните панели ще бъ-
дат обезопасени с колани или защитени от силен вятър� Съхра-
нението на панели с тъмен цвят се извършва, като се избягва 
излагането им на прякото действие на слънчевите лъчи�
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