


БС Груп Технопанел ЕАД Техносим ЕАД

Техногипс ЕАД Технууд ЕАД Фибран



Заводът ни е разположен върху терен от 65 хил. м2 на територията на село

Яна, в близост до София.

Производствената линия е 

проектирана и произведена 

според последните 

достижения на технологията 

непрекъснат цикъл на 

производство от водещата 

италианска компания PU.MA.



Панелите ТЕХНОПАНЕЛ имат СЕ маркировка и са сертифицирани за 

огнеустойчивост, реакция на огън, якост, топлоизолационни 

качества, звукоизолационни качества, здравна оценка за 

приложимост.

Доказаните качества подлежат на постоянен качествен контрол.

Технопанел покрива стандарт за управление на качеството

ISO 9001:2015, съгласно който се извършват всички  процеси от 

изходните суровини до производството и доставката на сандвич 

панелите.



Наш основен продукт са пълните фасадни и покривни системи от трислойни панели тип

сандвич с изолационна сърцевина от полиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) и от

минерална вата (МW) и завършващи слоеве от поцинкована ламарина, защитена с

полиестерно цветно покритие.

PUR - „топлоизолация“

PIR - „топлоизолация +

огнеустойчивост“

MW - „огнеустойчивост“

Покрив с 5 ребра

Покрив с 3 ребра

Стена-скрит монтаж

Стена-открит монтаж



 Отлични изолационни характеристики. Липса на топлинни мостове.

 Водопнепроницаемост. Минимални въздушни загуби – ефективност на изолацията

Сглобяеми многокомпонентни изолационни 

системи от минерална вата.
Изолационни покривни и стенни системи 

на Технопанел

Въздушното пропускане води до 50% 

топлинни енергийни разходи в не-жилищни

сгради.

Често се образува конденз в сглобките.

Топлинната ефективност остава непроменена 

по  време на живота на панелите. 



 Олекотена конструкция (намалена цена на основната конструкция)

 Бърза инсталация, с по-малка зависимост от външните климатични условия

 Екологично чисти (Без CFC and HCFC)

 Придават естетичен завършек на сградите и металните им повърхности се 

комбинират лесно и с други материали

 Експлоатационен живот до 40 години с минимална поддръжка

Размер на 
проекта 5000m2

Размер на 
проекта 5000m2

Размер на 
проекта 10000m2

Размер на 
проекта 10000m2
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Сглобяеми многокомпонентни 

изолационни системи

Изолационни панели на 

Технопанел

Седмици

 Фабрично произведените системи 

гарантират лесна инсталация без дефекти 

и качество според спецификацията.

 Времето на строене се намалява с 100% 

– намаляват се разходите

 Увеличава се възможността за

търговски приходи на инвеститора



 Вариант с 3 или 5 ребра

 Широка гама дебелини: 30-160 mm

 Overlapping срез - няма нужда да режете 

на място

 Идентична сглобка между TTOP PU и MW

 Фабрична полиуретанова  уплътнителна 

лента

 Предлагат се поликарбонатни панели за 

горно осветление

 Широка гама от аксесоари 

 Може да се използва и като стенен 

панел

 Подходящ за монтаж на слънчеви панели

 Гъвкавост при избор на цветове и  

покрития 

Връзката между покривните панели TTOP е

постигната чрез коронно застъпване с

празното ребро на съседния панел
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 Широка гама дебелини: 40-150 mm

 Без видими скрепителни елементи 

 Три вида профилации – T, V, F

 Вертикален и хоризонтален монтаж

 Идентична сглобка на TFACE S MW и PU

при необходимост от негорими ивици

 Широка гама от аксесоари

 EI 30 Пожароустойчивост  за TFACE ST 

PIR 80 mm

 Разнообразни цветове и широк кръг от 

покрития 

 Фуга между панелите: 1-3 mm -

перфектна комбинация между 

дилатация и дизайн

Връзката между стенните панели TFACE  S

(със скрит монтаж) е постигната чрез 

метода двоен зъб - жлеб
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 Широка гама дебелини: 25-200 mm

 Три вида профилации – T, V, F

 Идентична сглобка на TFACE MW и PU

при необходимост от негорими ивици

 Широка гама от аксесоари

 EI 30 Пожароустойчивост  за TFACE TT 

PIR 80 mm

 Разнообразни цветове и широк кръг от 

покрития, включително INOX

 Фуга между панелите: 1-3 mm -

перфектна комбинация между 

дилатация и дизайн

Връзката между стенните панели TFACE T (с

открит монтаж) е постигната чрез метода

зъб - жлеб
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 Сандвич панелите Технопанел са със стандартна ширина 1м. Съброзяването на

архитектурата с ширината на сандвич панелите е от съществено значение за

избягването на фири и рязане на място. Направените отвори в покривните или

стенните панели при монтажа, отслабват напречното им сечение и не се

препоръчват.

 Стенните сандвич панели могат да бъдат монтирани както вертикално, така и

хоризонтално.

 При вертикален монтаж се залага хоризонтална подконструкция

 При хоризонтален монтаж фасадата може да бъде монтирана за основната вертикална

конструкция, при която трябва да е постигната пълна равнинност и да са спазени

изискванията за максималните подпорни разстояния, съобразно носимоспособността на

панелите

 За да се предотврати задържането на вода при изпълнението на покриви със

сандвич панели трябва да се спазват изискванията за минимален наклон на ската

както следва:

 5% при покри без напречни съединения или отвори.

 7% при покриви с напречни съединения и/или светлопропускащи отвори.



Улук
Фронтон

Цокъл



Хоризонтална фуга при вертикален монтаж

Завършващи елементи около прозорци



Противопожарна фуга при хоризонтален монтаж

Външен ъгъл



Бордова шапка









Инженерният екип разработва чертежи по всички детайли на

сградата, монтажни планове и съобразени с тях графици на

доставка, както и пълно остойностяване на проекта в частта

ограждане.



Посредством търговската си структура, покриваща територията на 

цялата страна, Технопанел “подава ръка” за сътрудничество към 

всеки потенциален клиент и осигурява индивидуално отношение на 

място. 



Административна 
и производствена сграда

България, с. Яна 1805,
Ул. Заводска № 1
тел.: 02 994 24 22
факс: 02 994 24 23

e-mail: office@technopanel.com
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