
BG :  

 

 

Камъкът е първият естествен материал, който човек използва за строителство. Тя дава 
комфорт и топлина, чувство на мир и хармония. Красив и ексклузивен материал формиращ 
уникалния характер на всеки интериор и екстериор. Модерни дизайнерски елементи могат да 
бъдат напълно съобразени с традиционни материали като камък.  
Ние сме специализирани в производство и търговия на продукти от естествен камък и 
предлагаме широка гама като гнайс, мрамор, варовик, пясъчник, кварцит, пясъчник, градински 
декоративен камък – алпинеум  и др.  
 

 

1. Полигонален гнайс:  
Настилка:  
Дебели 

 

2. на 3,5-5см, 15 кв.м на един палет, тегло 1100-1200 кг  

 

 
Голям размер : 1-2 плочи в кв.м  
Среден размер: 3-4 плочи в кв.м 
Малък размер: 5-9 плочи в кв.м 
 

 
1.1 бежов                                                                 1.2 сив (металик)  

        

 



Облицовка:  
Дебелина 1.5-2.5 см, 25 кв.м на един палет, тегло 1000-1100 кг  
 
Голям размер: 4-8 плочи в кв.м 
Среден размер: 9-12 плочи в кв.м 
Малък размер: 14-24 плочи в кв.м 
 
1.3 бежов                                                               1.4 сив (металик)  

       

1.5 жълт                                                                  1.6 кафяв (шоколад)  

       

1.7 червено-жълт                                                    1.8 розов 

       



1.9 зелен                                                                   1.10 черен  

      

 

1.11 папрати ( фосил ) 

     

 

2. Оформен гнайс:  
Дебелина 1.5-2cm, 25 кв.м на един палет, тегло 800-1000кг  
 
Размери: 3xсвоб, 3.5xсвоб, 5Xсвоб, 7xсвоб, 10xсвоб, 15xсвоб, 20xсвоб, 25xсвоб, 30xсвоб, 
35xсвоб, 40xсвоб 
(Или размер по желание на клиента)  
 
2.1 бежов                                                                    2.2 сив (металик)  
 

                    



2.3 жълт                                                                        2.4 кафяв  
 

       

 
 
2.5 бял                                                                           2.6 червено-жълт 
 

       

 
2.7 зелен 
 

      

 
 
 
 
 



3. Гнайс зидария (бежов, жълт)  
Размер: Ш: 10-15cm В: 6-10см Д: своб. (4-5 кв. м.в един палет), тегло: 1200-1250 кг  

    

 

4. Гнайс кокали/изрезки  ( бежов, сив, зелен, кафяв, черен) за облицовка   
Размер: Ш: 4-8см В: 4-6 сантиметра Д: 20-50 см (12-15 кв. м.в един палет / 21 реда), 
тегло: 1450-1500кг 

        

 

       



5. Пясъчник (син, червен, жълт) облицовка / настилка / зидария / павета : 

Дебелина 4-5см, 15 кв.м на един палет, тегло 1200-1300 кг  
 
Среден размер: 4-6 плочи в кв.м 
Малък размер: 8-12 плочи в кв.м 

     

Облицовка:  
Дебелина 2-3 см, 25 кв.м на един палет, тегло 1200-1300 кг  
 
Голям размер: 5-8 плочи в кв.м 
Среден размер: 9-12 плочи в кв.м 
Малък размер: 14-24 плочи в кв.м 

   

   



5. Декоративни градински камъни (алпинеум):  
 
6.1: Големи: Д: 100-150см, тегло: 80-140кг  

      

 
6.2 Малки: Д: 30-50см, тегло: 15-25кг 

     

 

    



6. Естествен мъхест камък (сив, бял) за облицовка и зидария  
Дебелина: 3-4 см, 20 кв.м на един палет, тегло: 1200-1300кг  
Размер: 10-14 плочи в кв.м 

    

 
8. Врачански Варовик 

    

   

    



9. Мрамор (жълт) облицовка / настилка 
 
Настилка:  
Дебелина 3,5-5см, 15 кв.м на един палет, тегло 1200-1300кг  
 
Среден размер: 4-6  плочи в кв.м 
Малък размер: 8-12 плочи в кв.м 

   

Облицовка:  
Дебелина 2-3 см, 25 кв.м на един палет, тегло 1200-1300 кг  
 
Голям размер: 5-8 плочи в кв.м 
Среден размер: 9-12 плочи в кв.м 
Малък размер: 14-24 плочи в кв.м 

   

 

   



10. Речни камъни  
 
11. Проекти 

 

Контакти :  

              Адрес :  

Ул. „ Стар Брусенски път ” 3 

( GPS : 43.14006 , 23.730061 ) 

3100 Мездра , България 

Телефон :  

+359878534663 

+359888570963 

+359887637321 

 

E-mail : office@bulgaria-stone.com      

              stonex_bg@abv.bg 

 

Работно време :  

Понеделник – Петък : 8.30 – 17.30 

Събота : 9.00 – 17.00 
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