„Kогато красотата, хармонията и здравето вървят ръка за ръка, a луксът се превръща в стандарт...“
Компанията е основана през
2012 и вече притежава значителен опит в управлението
и изпълнението на цялостни
строителни проекти с натурални материали.
Компанията предоставя интериорни, екстериорни и продуктови решения в сферата на
природосъобразното строителство на основата на естествени и екологични материали
като управлява и изпълнява
цялостни строителни проекти
до ключ.

Какво искаме да постигнем?
Да изградим такава култура в строителството, която
създава красива, екологична
и здравословна среда чрез
взаимодействието на човека
с естествените материали и
естетически цветови решения. Среда, в която хората се
чувстват уютно и комфортно,
енергични, удовлетворени и
се гордеят с дома си.

ВИДОВЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Б. НАТУРАЛНИ:

А. КОНВЕНЦИОНАЛНИ:

тухлен зид
контактен грунд 1-2 слоя

тухлен зид

машинна хастарна
мазилка (гипс)

кирпич
или

хоросан
фина шпакловка 1-2 слоя
шкурене
грунд за латекс

цветна глинена
боя 1-2 слоя

интериорна боя / латекс
1-3 слоя

варова цветна
мазилка 2-3 слоя

или

фиг. А

Затворен тип системи с голям процент изкуствени и
нееднородни материали, което създава необходимост от
прилагане на контактни ве-

фиг. Б

щества, множество слоеве и
от 6 до над 9 етапа на работа
до завършен вид.

Отворен тип системи с естествени, екологични и еднородни материали, при които
всеки следващ слой е идентичен или сходен като състав на

предишния с висока контактност между тях. Небходими са
средно до 3 етапа на работа до
завършен вид.

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ С ВАРОВИ И ГЛИНЕНИ ПРОДУКТИ

Създават защитена от радиационния фон и електро-магнитните излъчвания среда – организмът се възстановява по-бързо,
поддържа по-добро психическо и
физическо здраве заради регулирането на естествения био ритъм
на тялото.

Поддържат оптимална влажност в помещенията между
50-60%. Влияят благотворно върху хидратацията, външният вид на кожата и функционирането на дихателната
система. Допринасят за предотвратяване на различни
ревматични състояния. В баня с варова и/или глинена
стенна мазилка не се образува конденз и изпотяване на
стъклените повърхности.

Идеални за хора с алергични и респираторни проблеми.
Живи, природни материали – жива и естествена атмосфера.

С високата си температурна инерция, глината поддържа
жилището хладно през лятото и топло през зимата заради доброто си топлинно съхранение.

Анти-бактериална среда варта не позволява развитието на плесени и други
микроорганизми.
Oсигуряват по-голямо спокойствие в жилището и
независимост от околните
шумове.

ВАРОВИ ПРОДУКТИ ПРИЛОЖИМИ В ОТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ

ефект кадифе

Мазилки, шпакловки, бои с разнообразна визия и структура,
включващи гланц, мат, релеф.
варова боя

ефект коприна

фасадна мазилка

разнообразни ефекти

ефект травертин, бетон...

ефект мрамор

Полаган и в мокри помещения. Замества керамичните
покрития. Дава непрекъснатост на стената.

ГЛИНЕНИ ПРОДУКТИ ПРИЛОЖИМИ В ОТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ
Глинена
конструктивна
маса (кирпич), еднопластова машинна мазилка в
цветове, поставяна след
тухлата за изравняване на
основата, декоративна завършваща мазилка в над
90 цвята с възможност за
още декоративни добавки
като слюда, кварц, лен, мидени черупки и др.

Завършваща глинена мазилка

Еднопластова глинена мазилка

Еднопластова глинена мазилка

Глина за под - 100% натурален продукт - глинен бетон
и крайно финишно покритие, заместващо керамичните плочки, създаващо
приятно усещане за цялостност на пода с естествен облик.
Глинен финиш за под

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ОТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ

ИКОНОМИЧЕСКИ
Обектите ни са високо оценявани от брокери на недвижими имоти, строители, архитекти и собственици, защото използваните
материали повишават значително пазарната им стойност.
Бюджетът за труд и материали за цялата
система е съпоставим с цената на „конвенционалните системи“.
По - нисък разход на енергия за отопление,
охлаждане и вентилация на сградата - топла през зимата и прохладна през лятото.
Къщата „диша“, като запазва температурата си.
Дълъг период на експлоатация с минимална и лесна поддръжка.

ЗДРАВНИ
Варта е мощен антисептик и не позволява
развитието на плесени. Подобрява качеството на въздуха, намалява количеството на
бактерии, вируси, вещества и прах, които
влияят негативно на дихателната система.
Поддържа оптимален процент на влагата в
жилището (в баня с глинена стенна мазилка не се образува изпотяване на стъклените
повърхности).
Отворените системи са прекрасно средство
против развитие на плесени, мухъл и други болестотворни образувания. Помагат на
кожата да не се омазнява и да не изсъхва.
Предотвратяват и облекчават състояния на
алергии и други дихателни проблеми.
Глината осигурява електромагнитна и ра-

диационна защита и така спомага за поддържане на добро общо здраве, по-бързо
възстановяване и наспиване, по-спокойна
психика.
При натуралните мазилки отсъства
отделянето на летливи въглеродни емисии
в помещенията - характерно за химически
произведените строителни материали.
При определена дебелина отворената система осигурява по-добра шумоизолация и
спокойствие в дома Ви.

ЕСТЕТИЧЕСКИ
Осигуряват висока естетическа стойност
на жилището, която зарежда сетивата и повишава енергийното състояние.

По-бързо и лесно приключване на обекта - средно до 3 етапа на работа до завършен вид.
Стилизиране на помещенията според вкуса
Ви - дават възможност да изградите дома
вв си в атмосферата от различни епохи във
вашият хол, коридор, баня, спалня, детска
или всяка друга стая.

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

Къщи
Офиси
Апартаменти
Магазини
Хотели
Спа центрове
Ресторанти
Сладкарници
Къщи за гости
и много други...

През 2014 г., с моята съпруга решихме
да се впуснем в дълбоките дебри на
строителството с цел да свием нашето
гнездо. Така след 2 месечно търсене ни бяха
препоръчани Ники и Влади … Както аз,
така и жена ми в началото бяхме скептични,
но само в началото… С времето се убедих
сам, че не претупват нещата и се държи на

качеството. Всичко се правеше с мисъл.
Мога да кажа, че в момента декоративните
мазилки са едно от най-големите предимства
на къщата. Правят я уникална, различна,
естествена и неповторима. Много сме
доволни от избора ни. Спокойно мога да
заявя, че бих поверил изграждането и на
следващия ни дом на Brezza Di Colori.
инж. Веселин Тодоров

Мария Георгиева:
„Исках да имам красив и уютен дом. В процеса на
оформяне на проекта и по време на реализацията
му получавах нужните ми професионални съвети
и лично отношение… Накрая влязох в дом, който
мога да опиша с две думи „прелест и красота“.

ОБРАТНИ ВРЪЗКИ

НЕ САМО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ СВОЯ ДОМ, ВАШИЯТ ДОМ СЪЩО ВИ СЪЗДАВА
/Уинстън Чърчил/
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