
Спортни настилки за закрито
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Добре дошли в света на технологи-

ята за спортни настилки и експер-

тите за печеливши постижения.

Тридесет години КОНИКА внася фун-

даментални постижения в спортната 

индустрия в сферата на развитието 

и производството на специализирани, 

течни полимери при изграждането 

на спортни настилки на закрито и 

открито.

Като компания, сертифицирана съглас-

но ISO 9001 тя отговаря на между-

народните изисквания за качество 

и сигурност. КОНИКА е горда, че е 

свързана с най-високите постижения, 

използвайки производствените си поз-

нания, сървиз и опит за задоволяване 

нуждите, на елитните спортисти от 

цял свят.

Знанието изгражда доверие

Ние поставяме най-високите стандар-

ти за да осигурим и затвърдим наша-

та най-висока позиция в индустрията 

за спортни настилки.

КОНИКА ще ви осигури всичко свърза-

но със спортните настилки от един 

източник, отчитайки индивидуал-

ностите на Вашият регион, както и 

изискванията за качество, проектира-

не и цвят, а нашите задълбочени поз-

нания за продуктите ще Ви предложат 

най-доброто съотношение между цена 

и качество на материалите и систе-

мите. 

ConiCa  спортни настилки

Основаването на КОНИКА продукции 

– Ханделс Аг през 1977 г. в гр. Шафхау-

зен, Швейцария постави началото на 

първото висококачествено производс-

тво на течни полимери за синтетич-

ни спортни настилки. Много скоро те 

бяха възприети в цял свят.

През 1988 г. компанията промени 

името си на КОНИКА ТеХНИК Аг като 

от 2004 г. е част от групата ДегуСА 

СТрОИТелНА ХИМИя, а от 2006 — на 

baSf. От юни 2006 г. официалното 

име е baSf COnStruCtIOn 

ChemICalS eurOpe aG, Division 

COnICa technik.

През последните 30 години КОНИКА 

развива, произвежда и доставя 

изключително надеждни продукти за 

синтетични, спортни настилки за 

всички климатични региони. КОНИКА 

е световен глобален лидер в този 

сектор.

гамата продукти включва решения с 

интелигентни системи за лекоатле-

тически писти, мултифункционални 

съоръжения, спортни и лекоатлети-

чески зали, свързващи полимери за 

детски площадки, както и продукти 

за монтиране на изкуствени треви. 

Опитният екип на КОНИКА, предлага 

изключителна поддръжка, технически 

консултации и осигурява супервайзър 

на обект.
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Висококачествени спортни 

настилки, създадени за интензивни 

тренировки и състезания. 

Високите спортни постижения изискват 

огромно количество качествени трени-

ровки и предизвикателни спортни цели. 

Ние гарантираме, че нашите настилки 

са пригодени за интензивни тренировки 

заради постоянните консултации, които 

правим с атлети и технически специ-

алисти. развитието и качеството на 

продуктите  е съобразено с най-новите 

изисквания и промени в спорта.

Те предлагат възможности за топлин-

на защита и изолация, устойчивост на 

шпайкове и мултиспорт натоварвания, 

омекотяващ и абсорбиращ звук при 

движенията, уВ защита и устойчивост 

и в същото време сигурност, еластич-

ност, безфугови настилка с много лесна 

поддръжка за клиента. 

Всички параметри на настилките се 

изпитват и проверяват постояно в 

нашите лаборатории.

Преглед на спортните системи

КОНИПУР ХГ®

Точково еластична спортна настилка 

за зали.  Представлява рулонна или на 

място изпълнена еластична гумена 

основа, залятя с 2-3 мм полиуретанов 

износващ слой, запечатан с полиуретанов 

мат лак. Отговаря на всички значими 

международни стандарти, като DIn 

V 18032-2 и en 14904. Настилката се 

прилага за спортни зали, училищни 

физкултурни салони, мултифункционални 

зали.

КОНИПУР ХВ®

Точково еластична, спортна настилка 

за зали. Представлява разпенено 

полиуретаново руло, залято с 2-3 мм 

полиуретанов износващ слой, запечатан 

с полиуретанов мат лак. Отговаря 

на всички значими международни 

стандарти, като DIn V 18032-2 и en 

14904. Настилката се прилага за спортни 

зали, училищни физкултурни салони, 

мултифункционални зали.

КОНИПур мат лак

КОНИПур саморазливно покритие

Полиестерна мрежа

КОНИПур запечатващ слой 

разпенено полиуретаново руло

КОНИПур лепило

Асфалт

КОНИПур грунд

Бетон

КОНИПур мат лак

КОНИПур саморазливно покритие

КОНИПур запечатващ слой

еластичен гумен слой

КОНИПур лепило

Асфалт

КОНИПур грунд

Бетон
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Преглед на спортните системи

Пътят към успеха

Ние сме създали цяла група 

от тестове за наблюдение и 

документиране качеството и 

устойчивостта на настилките при 

различна експлотация и климатични 

въздействия.

Комбинацията от знания, 

дългогодишен опит и постоянно 

изследване са гаранция за настилки с 

изключителни качества.

Оптималното качество на настилката 

се постига с използването на 

суровини с най-високо качество 

и професионалната апликация на 

компонентите на системите. 

Настилката се полага безфугово, 

слой върху слой, за да удовлетвори 

перфектно вашите изисквания за 

визия, цвят, разчертаване и т.н.

КОНИПУР ХМ®

Точково еластична високоизносоустойчива, 

изцяло полиуретанова спортна настилка за 

зали. Обща дебелина 10 мм, запечатана с по-

лиуретанов мат лак. Изравняваща неравни 

повърхности. 

Настилката се прилага за спортни зали, 

училищни физкултурни салони, мултифункци-

онални зали.

КОНИПУР КФ®

Площноеластична (комбинирана еластич-

ност) спортна настилка за зали. Представ-

лява разпенено полиуретаново руло, покрито 

с твърд полиуретанов разпределящ слой и 2 

мм еластичен полиуретанов износващ слой, 

запечатан с мат лак. Отговаря на всички 

значими международни стандарти,  

като DIn V 18032-2 и en 14904. Настилката 

се прилага за спортни зали, училищни физкул-

турни салони, мултифункционални зали.

КОНИПур мат-лак

КОНИПур саморазливно покритие

Асфалт

КОНИПур грунд

Бетон

КОНИПур мат лак

КОНИПур саморазливно покритие

КОНИПур твърд полиуретан

разпенено, полиолефиново руло  

с армировка

КОНИПур лепило

Асфалт

КОНИПур грунд

Бетон



КОНИПУР НСК®

Шпайкоустойчива, площно-точково-

еластична настилка за зали. 

Комбинирана настилка с точкова 

и площна еластичност. Отговаря 

на всички значими международни 

стандарти, като DIn V 18032-2 и 

en 14904. Настилката се прилага за 

спортни зали, училищни физкултурни 

салони, мултифункционални зали.

КОНИПУР НСП®

Шпайкоустойчива, точково еластична 

настилка за зали. Представлява елас-

тична рулонна подложка и 4 мм само-

разливен полиуретан, шпайко-проходим, 

запечатан с полиуретанов мат лак. 

Спайкопроходим съгласно DIn V 18035-6 

и норвежки стандард.

КОНИПур мат лак

КОНИПур саморазливно покритие

КОНИПур запечатка

гумено руло

КОНИПур лепило

разпенено, полиолефиново  

руло с армировка

КОНИПур лепило

Асфалт

КОНИПур грунд

Бетон

КОНИПур мат лак

КОНИПур саморазливно покритие

КОНИПур запечатка

гумено руло

КОНИПур лепило

Асфалт

КОНИПур грунд

Бетон

Нещо повече от обикновен спорт

Нарастването на възможностите за 

активен отдих увеличават популяр-

ността и мултифункционалното из-

ползване на спортните зали за всички 

видове спорт като футбол, хандбал, 

волейбол, както и баскетбол, бадмин-

тон, аеробика, атлетика и т.н. Проек-

тирането на все повече настилки е 

съобразено с мултифункционалното им 

приложение. Настилката не само тряб-

ва да е осигурена срещу изтриване при 

движение, но също така да е устойчи-

ва на велосипеди, ролери, хокейни сти-

кове. Към това трябва да се прибави 

висока устойчивост на изтриваемост 

по време изложения, спортни танци 

или други прояви, които не винаги са 

свързани със спортна дейност. 
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КОНИКА гарантира настилка, която 

удовлетворя и най-стриктните 

изисквания, дори след използването и 

за мултифункционални мероприятия, 

така че спортистите да продължат 

да провеждат тренировъчен процес 

върху сигурна настилка, без риск за 

здравето.
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Вътрешни/външни тренировъчни 

системи за лека атлетика под един 

покрив.

Извън съзтезателният сезон 

атлетите се нуждаят от 

тренировъчни и съзтезателни 

условия, еднакви с тези на откритите 

съоръжения. Като решение на този 

въпрос и в допълнение на гамата от 

вътрешни настилки КОНИКА предлага 

2 стандартни системи:

•Използване на външни спортни 

системи, отговарящи на DIn V 18035-6 

и Iaaf използвайки нашият опит като 

лидер на пазара в световен мащаб.

•Използване на шпайкоустойчиви 

системи за вътрешно приложение, 

които са създадени за тази цел и 

притежават много високи стойности 

на мекота.

Външни настилки за вътрешно 
приложение

Фейс лифт и нов вид за спортната 

зала

КОНИКА може да превърне всяка 

съществуваща стара настилка в ново 

изглеждаща, привлекателна и високо 

функционална.

Може да ремонтираме, променим 

цвета, препокрием или презапечатаме 

настилките икономично и бързо. Наши-

те запечатващи продукти, специално 

създадени за вътрешни настилки, 

Техническа подкрепа

Знанията и опитът на КОНИКА са 

на Ваше разположение. Ние ще Ви 

предложим техническа помощ и ще Ви 

съветваме за спортните изисквания и 

правила. При желание ще Ви осигурим 

технически супервайзор на Вашият 

обект, за да Ви помогне в изпълнение-

то или при планирането и строител-

ството, например на 200 м покрити 

лекоатлетически писти.

предпазват от пречупване/отразяване 

на светлина, осигуряват необходимото 

плъзгане, гарантират максимум устой-

чивост на цвета и са изключително 

лесни за почистване.

Използвайте максимума от нашите 

познания и ни се обадете. Изберете 

ненадминатото качество и истин-

ското съотношение между цена и 

качество.

Национална спортна академия - София Спортно училище - Пловдив
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Работейки като част от отбор

Спортът често кара хората да 

работят като отбор. работата, 

която приемаме в сътрудничество с 

водещите институти и организации с 

цел сертифициране на продуктите от 

Сертификатите са гаранция  
за качество

International

handball

federation

International 

association 

for Sports and 

leisure facilities

FiBa approved!

спортните настилки е също работа в 

екип, като отбор и такава е връзката 

с нашите клиенти. Като част от този 

отбор ние имаме удоволствието да 

предложим превъзходни по качество 

настилки за зали на нашите партньори 

от цял свят.

Спортна зала - КК Албена

Спортна зала - Приморско

96 СОу - София

28 СОу - София



Интелигентни решения  
от baSf
Какъвто и да е вашият строителен проблем, каквато и сграда да строите, baSf 

разполага с интелигентни решения за да бъдете работата ви по-успешна.

Нашите водещи марки предлагат най-широка гама от продукти с доказана 

технология за да Ви помогнат да построите по-добър свят.

Emaco® – системи за възстановяване на бетон

MBrace® – композитни усилващи системи

MasterFlow® – структурни разтвори

MasterFlex® - фугопълнители

Masterseal® - покрития и хидроизолации

Concresive® - разтвори от смоли, лепила и инжекционни разтвори

ConiCa® – спортни настилки

Conideck® – системи за паркинги 

Coniroof® – хидроизолации на полиуретанова основа

Conibridge® – хидроизолации на полиуретанова основа

Mastertop® – декоративни и индустриални настилки

Ucrete® – полиуретан-бетон настилки

PCi® – залепване на плочки, циментови подложки и хидроизолационни системи

BASF е водеща в света, химическа компания: The Chemical Company.

Портфолиото й включва от суров петрол и газ до химикали, пластмаси, продукти, 

селскостопански продукти, фини химикали. Като надежден партньор BASF помага 

на клиентите си да бъдат по-успешни в буквално всички индустрии. Със своите 

високостойностни продукти и интелигентни решения BASF играе важна роля в 

намирането на решения в глобалните предизвикателства като грижа за климата, 

енергийна ефективност, изхранване и мобилност. В BASF работят 95 000 служители 

с продажби над 58 млрд. евро за 2007 г. Акциите на BASF се търгуват на борсите във 

Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN).

Допълнителна информация за BASF е достъпна на сайта: www.basf.com

BASF Construction  
Chemicals Europe AG 
Division CONICA Technik
Industriestrasse 26
СН-8207 Schaffhausen
Switzerland

tel.: + 41 (0) 58 958 25 25
fax: + 41 (0) 58 958 36 23
е-mail: infoconica@basf.com
www.conica.basf.com
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