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А самите ние често анализираме лицето си и откриваме хубави и не толкова хубави черти. Стремим се да подчертаваме 
и подсилваме това, което ни харесва и така да извадим на преден план нашата силна страна. Способни сме да посегнем 
към цяла палитра помощни средства, за да изпъкнем. Оформяме чрез светлини и сенки, сигнализираме като слагаме 
цветни акценти. А освен това използваме и защити, за да запазим за дълго време свеж младежки вид. 

Казват, че лицето е огледало на душата. Наблюдаваме го и интуитивно започваме да предполагаме какво се крие зад 
„фасадата”. Гледаме мимиките, забелязваме леките бръчици от усмивката и неизменно констатираме колко грижливо се 
е отнесъл човекът към своя образ. Дали е стоял много на слънце? Какви преживявания са оформили неговия характер? 
Понякога, наблюдавайки обекта отсреща, имаме чувството, че четем отворена книга, въпреки че не знаем цялата история. 

Лице с вътрешен живот.2/3





От вътре навън. От нашите четири стени до фасадата на дома. Фантазията ни не познава граници. Ние искаме хармония 
между форми и функция. Бляскав гланц, искрящи цветове, акценти и сигнали, традиция и модерно, структура и обеми. 
Ето така постепенно фасадата на дома се превръща в лицето на своите обитатели. А възможностите за оформление са 
безкрайни. От Баумит.

Не само лицето обаче е огледало на нашата същност. Начинът на обличане също говори много за нас. Дали следваме 
модата или по-скоро се придържаме към класиката? Дали ни дразни комбинацията от стил и липса на такъв? Искаме ли 
нашето „отсреща” да знае с кого си има работа или предпочитаме да сме по-дискретни? Обичаме ли практичното или сме 
пристрастени към несериозното? 

Винаги се стремим да прилагаме целево нашите възможности, било то за да установим контакт с някого или да се 
съхраним само за себе си. По същия начин формираме и околната среда. Жилище или къща - ние ги изграждаме според 
нашите вътрешни желания и мечти.  
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От старото занаятчийско изкуство с индивидуален почерк до новия блясък. Създавате стилни мостове между вече видяното 
и новооткритото. Влагате артистизъм, за да получите прозрачни или полупрозрачни акценти.
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Баумит Лазур Mystic 730L

Баумит Лазур: 

Връзка на традицията с модерното.

Shine  
725L

Impulse  
727L

Sensual  
726L

Fresh  
731L

Casual  
732L

Gentle  
728L





Видим отдалече щит – блестящ и единствен. Защитаващ и резистентен, но паропропусклив и дишащ в ритъм с времето. 
Впечатляващ и рефлектиращ като благороден камък, благороден метал или като дъга.

8/9

Баумит Металик: 

С гланц за нови времена. 

Баумит Металик Titan 746M

Rubin  
754M

Bronze  
755M

Saphir  
748M

Smaragd  
751M

Azurit  
756M

Platin  
747M





Баумит Блясък: 

Лекотата да те има.

Баумит Блясък Rainbow 775G

Отблясъци, леко блещукане – все едно, че е ден на морето. Или просветване тук-там като сутрешно слънце върху първия сняг. 
Емоцията е пренесена върху къщата. Фасада, за която си мечтаете. Доказателство за лекотата да съществуваш.
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Баумит Блясък Gold 771G Баумит Блясък Silver 773G Баумит SilverFine 774G





Баумит КреативТоп Файн, комбинирана техника

Структурата открива нови измерения. Тя прави възможна играта на светлини и сенки. Сега можете да почувствате повърхността. С прави линии 
или с игра на линии, органична или конструирана. В безброй варианти. Едно осъзнато преживяване - обаче винаги изненадващо.
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Баумит КреативТоп: 

Третата дименсия на повърхността.





Свързването на гладкостта с интензитета, на нежността и силата, на характера и сдържаността. Възможност да използвате 
противоположностите и да сложите акценти. Безкрайни варианти. В 758 цвята. За всеки израз, за всеки вкус.
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Баумит КреативТоп, техника с двуслойно изпръскване, Баумит Life 0392

Смесена 
техника

Техника
с наслагване

Техника 
с впръскване

Техника 
с шпакла

Техника 
с изтегляне

Баумит КреативТоп: 

Цветът среща структурата.





Баумит КреативТоп Силк

Баумит Металик Gold

Баумит КреативТоп Перла

Баумит Металик Titan

Голямото изкуство на перфектната повърхност. Чисто и хладно. Благородно и далечно, но винаги впечатляващо. Модерно и минималистично. 
Върхът на занаятчийското изкуство е поставен върху перфектната гладкост. Семпло и просто. Дори и върху топлоизолация. 
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Баумит КреативТоп: 

Релефът на гладкото.





Баумит КреативТоп Тренд + Силк, оптика Груб Бетон

Придържаме се към старинното. Предаваме знания и ги развиваме. Интерпретираме с модерни средства традиционните умения. 
Построяваме новото благодарение на опита. Завършваме картината на модерното, използвайки традицията. 
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Комбинирана 
техника

Техника 
с метла

Техника
с валяк

Техника
с въздушна 
струя

Техника
с четка

Баумит КреативТоп: 

Култивираното старо за бъдещи времена.





Всичко, което Ви интересува на  www.baumit.com.


