
Идеи с бъдеще.

Баумит 
Програма Дизайн

Креативна 
фасада

¢ За индивидуални и екстравагантни решения
¢ За ново строителство и реновиране
¢ Перфектни съчетания



Програма 
Дизайн

Не само съчетанието от цветове е важно за 
индивидуалното звучене на една фасада. Иновативната 
мазилка Баумит КреативТоп Ви предоставя многобройни 
възможности да моделирате желани от Вас структури по 
фасадната повърхност и накрая да довършите Вашата 
фасадна картина с финални щрихи от декоративните бои 
Баумит Лазур, Металик и Блясък.

Архитектурно оформление пълно с емоции
Всеки, който се занимава с фасадно оформление, ще бъде 
въодушевен от факта, че пред него стоят неизброими 
възможности за творчество с цветовете от каталога Баумит 
Life и структурите на мазилката Баумит КреативТоп. 
Баумит КреативТоп може да бъде произведена в 758 цвята и 
моделирана според вижданията на архитекта или дизайнера. 
Различните техники на полагане на тази изключителна 
мазилка позволяват получаването на гладка или много гладка, 
структурирана с валяк, маламашка или четка повърхност, 
както и  визия на видим бетон, дърво, груба или пръскана 
мазилка. Не само цветовете, но и създадените от Вас 
структури ще придават индивидуалност на Вашата сграда в 
сравнение с почти еднаквите ѝ съседи. 

Хиляди възможности за 
Вашата фасада
Уникалност и впечатляващи 
ефекти бихте могли да получите 
посредством финално докосване 
на фасадната повърхност с 
дизайнерските ни бои Баумит 
Лазур, Металик или Блясък. 
С тях можете да придадете 
средиземноморски цветен полъх 
или да създадете повърхности 
с благороден метален гланц или 
интересен отблясък.
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Креативна 
фасада



Програма 
Дизайн

Баумит Лазур
Финишното покритие Баумит Лазур е създадено 
на силикатна основа и придава матов оттенък на 
повърхността на интериорните или екстериорните 
мазилки. Крайната визия на повърхността зависи силно 
от начина на полагане на боята. Препоръчва се този вид 
крайно покритие да се прилага от обучени специалисти, 
снабдени с подходящите инструменти.

Разход:  0,08 – 0,1 kg/m2 на един слой в   
зависимост начина на полагане

Опаковка:   кофа 15 kg
Покриваемост:  150 – 185 m2/кофа

Опаковка:  кофа 5 kg
Покриваемост:  50 – 62 m2/кофа

Shine 725L

Solid 729L

Impulse 727L

Fresh 731L

Sensual 726L

Mystic 730L

Gentle 728L

Casual 732L

Изразителни лазури

НАшИят съВет

Защитете красотата на Вашите Лазури с Баумит Финиш. 
Баумит Финиш е прозрачно запечатващо матово покритие 
на силикатна основа. Освен за защита на Баумит Лазур от 
въздействието на атмосферни влияния, то може да служи 
и като разредител на Баумит Лазур, ако се налага да се 
намали интензивността на избрания от Вас цвят.
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Баумит Металик
Високоустойчиво металическо покритие, което е готово 
за полагане като завършващ слой. Препоръчваме да се 
прилага от обучени специалисти посредством шприц-
техника или с валяк.

Разход:  0,30 – 0,35 kg/m2 на два слоя 
 върху фина основа

Опаковка:  кофа 15 kg
Покриваемост:  42 – 50 m2/кофа 
 
Опаковка:  кофа 5 kg
Покриваемост:  14 – 16,5 m2/кофа   

Titan 746M

Gold 753M

Saphir 748M

Bronze 755M

Platin 747M

Rubin 754M

Smaragd 751M

Azurit 756M

Металически гланц

НАшИят съВет!

Хиляди възможности за Вашата фасада!
Комбинацията от моделиращата се мазилка Баумит 
КреативТоп и декоративните покрития Баумит Лазур, 
Металик и Блясък от Баумит Програма Дизайн ще Ви 
дадат възможност да развихрите своето въображение, да 
изразите своята индивидуалност и да направите фасадата 
си уникална.
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Баумит Блясък
Прозрачно покритие на акрилатна основа с метални 
отблясъци, готово за полагане. Препоръчваме да се 
полага от обучени специалисти.

Разход:  0,1 – 0,15 kg/m2 на една ръка 
 върху фина повърхност

Опаковка:  кофа 15 kg
Покриваемост:  100 – 150 m2/кофа 
 
Опаковка:  кофа 5 kg
Покриваемост:  33 – 50 m2/кофа 

Gold 771G

Silver fine 774G

Silver 773G

Rainbow 775G

НАшИят съВет

Внимание: Цветовете на Баумит Лазур, Металик и Блясък, 
показани в тази брошура, служат само за ориентиране. 
Снимките показват повърхност с текстура, върху която са 
нанесени крайните покрития. Несъответствия с реалния цвят 
не могат да бъдат предмет на рекламация.

НАшИят съВет

Баумит Блясък
Баумит Блясък е създаден за непосредствено полагане 
без добавка на вода. Използването на Баумит Блясък би 
могло да доведе до лек нюанс на цвета по повърхността на 
фасадата (напр. леко потъмняване).

Покритие с отблясъци
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Впечатляващи покрития за Вашия дом - Баумит Лазур, 
Металик и Блясък
Иновативната Баумит Програма Дизайн, включваща 
Баумит Лазур, Металик и Блясък дава нови измерения 
на архитекти и дизайнери за получаване на ефекти 
върху фасадата, като премахва границите пред 
въображението. Ефектните покрития, положени 
върху индивидуално моделирани структури на Баумит 
КреативТоп, осигуряват възможност за изключително 
уникално звучене на фасадата.

Осъществени идеи
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Идеи с бъдеще.

Кога цветовете са повече 
от цветове?

Баумит 
Програма 
Дизайн

Баумит България еООД
гр. Елин Пелин 2100, ул. България 38
тел.: 02 92 66 911
факс: 02 92 66 918
мобилен: 0888 843 400
office@baumit.bg
www.baumit.bg
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