
Спортни настилки за открито
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КОНИКА произвежда спортни настилки за вътрешно и 

външно приложение с най-високо качество вече 30 години.

Като компания, сертифицирана съгласно ISO 9001, тя 

отговаря на международните изисквания за качество и 

сигурност. КОНИКА е горда, че е свързана с най-високите 

спортни постижения, използвайки производствените си 

познания, услуги и опит в задоволяване нуждите на 

елитните спортисти от цял свят.

Нарастващите технически изисквания и стриктните 

правила ни мотивират ежедневно. Какъв е отговорът на 

КОНИКА на тези предизвикателства? Широка гама от 

доказани и сертифицирани КОНИКА продукти и системи, 

които предлагат на нашите клиенти надеждни решения – 

устойчиви качествени спортни настилки с отлично 

съотношение между качество и цена.

Изпълнение  
за победители

CONICA спортни настилки

Основаването на КОНИКА продукции – 

Ханделс Аг през 1977 г. в гр. Шафхаузен, 

Швейцария постави началото на 

първото висококачествено производс-

тво на течни полимери за синтетични 

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 лекоатлети-

чески писти, мултифункционални 

съоръжения, спортни и лекоатлетичес-

ки 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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Оптимални 
условия

КОНИКА е горда, че може да отговори на нуждите на 

днешните професионални спортисти - жени и мъже.

Поставяйки рекорди, атлетите достигат върха на 

възможностите си и е необходимо да се осигурят 

оптимални условия за това. Опитът на КОНИКА, усилията 

и знанията са довели до изключителни резултати, особено 

забележимо в многобройните Клас 1 лекоатлетически 

писти.

Атлетите тренират лесно и бягат бързо на настилките 

КОНИКА. Нашите печеливши съоръжения са техни.



СиСтема
СъСтав на 

СиСтемата
ДиаГРама СтанДаРД Дебелина ПРиложение

КониПУР м – 

3 слойна система

еПДМ гранули

КОНИПур 210

еПДМ меджик гранули

КОНИПур 208

КОНИПур 74

Iaaf, DIn V 18035-6

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
14 мм

топ клас писти 

за лека атлетика

КониПУР мХ – 

3 слойна система

еПДМ гранули

КОНИПур 210

СБр гранули

КОНИПур 208

КОНИПур 74

 

Iaaf, DIn V 18035-6

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
14,5 мм

топ клас писти 

за лека атлетика

КониПУР Св

сандвич система

еПДМ гранули

КОНИПур 210

КОНИПур 203

СБр гранули

КОНИПур 322

КОНИПур 74/70

Iaaf, DIn V 18035-6

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
13 мм

Писти за лека 

атлетика

КониПУР еСв

КОНИПур 64 Хе

еПДМ гранули

КОНИПур 210

КОНИПур 203

СБр гранули

КОНИПур 322

КОНИПур 74/70

Iaaf, 

АСтМ Ф 2157-02 13 мм
Писти за лека 

атлетика

КониПУР СП

КОНИПур 216/217

еПДМ гранули

СБр гранули

КОНИПур 322

КОНИПур 74/70

Iaaf, DIn V 18035-6

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
13 мм

Писти за лека 

атлетика,  

училища

КониПУР иСП

КОНИПур 63 Не

КОНИПур 216/217

еПДМ гранули

СБр гранули

КОНИПур 322

КОНИПур 74/70

Iaaf, 

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
13 мм

Писти за лека 

атлетика,  

училища

КониПУР 

еПДм

еПДМ гранули

КОНИПур 322

КОНИПур 74/70

Iaaf, 

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
13 мм

Джогинг, мулти 

спорт, училища

КониПУР 2 С

еПДМ гранули

КОНИПур 322

СБр гранули

КОНИПур 326

КОНИПур 74/70

Iaaf, 

АСтМ Ф 2157-02

en 14877
16 мм

Джогинг, мулти 

спорт, училища

Външни спортни настилки

Всяка година повече от 2 500 00 m2 COnICa спортни настилки са положени по целия свят във всички възможни климатични зони.

КониКа има изключително богата гама от външни настилки. моля, посетете интернет сайта: www.conica.basf.com



Превъзходни спортни 
настилки

Стадион луи II, Монако (m)

Олимпийски стадион, Истанбул (SW)

IAAF Клас 1 лекоатлетически писти:

Олимпийски стадион, Берлин (КПур М)

Стадион 5 юли, Алжир (КПур СП)

Стадион Олимпико, Санто Доминго, 

Доминика (КПур М)

Стадио Олимпико, рим, Италия (КПур М)

Измир Атартюк стадион (КПур М)

Стад луи 2, Монако (КПур М)

Абуджа национален стадион, Нигерия 

(КПур СВ)

Стадион Атлетизм, тунис (КПур СВ)

Кхалифа стадион, Катар (КПур МХ)

Олимпийски стадион 7 ноември, тунис 

(КПур М)

Олимпийски стадион Атартюк, Истанбул, 

турция (КПур СВ)

Олимпийски стадион, Стокхолм, Швеция 

(КПур СП)

ФВК стадион, Холандия (КПур СВ)

Стадион лецигрунд, Цюрих, Швейцария (m)

Стадион Калифа, Катар (mX)

Спортните настилки КОНИКА се изпълняват 

без снадки, чрез полагане на няколко слоя за да 

удовлетворят перфектно вашите изисквания.

вие може да очаквате: 

• Стабилни, непроменящи се размери дори при 

екстремални температури

• Отлична уВ устойчивост и устойчивост на 

климатични въздействия.

• Антиплъзгащи, водопрпускливи или 

водонепрпускливи

• Износоустойчиви, понасящи високи товари

• Отличен дизайн с многобройни цветови 

възможностти

• Отлично сцепление с основата

• Дълготрайни

• Оптимално поведение

Олимпийски стадион, Берлин (m)
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Поглед към технологията

Загрижеността за природата карат КОНИКА да инвестира 

изключително в изследването и развитието на успешни 

икономични природосъобразни системи и продукти.

Продуктите на КОНИКА не съдържат тежки метали и е 

извършено необходимото за минимизиране хидрокарбоните 

при разтворителите. Крайната ни цел е да премахнем 

всички вредни елементи от нашите продукти. От 2003 г. 

КОНИКА притежава ISO 14001 сертификат.

След многогодишно използване стари и износени покрития 

се препокриват лесно с нашите специални КОНИКА 

продукти, като това води до нова настилка, качествена 

като всяка изцяло нова.

Защо да изберем 
КОНИКА

изключително качество

Всички настилки КОНИКА са дълготрайни, устойчиви на 

климатични влияния и шпайкоустойчиви. те понасят тежки 

натоварвания, климатични крайности и притежават 

отлични качества, както и привлекателни цветови 

възможностти.

С 30-годишен опит КОНИКА осигурява техническа подкрепа 

и консултации в избора на настилка. При поискване опитни 

супервайзери ще Ви осигурят услуги на място по време на 

изпълнението.

Където и да видите името КОНИКА или КОНИПур може 

да сте сигурни, че ще получите най-високото възможно 

качество.

несравним опит

Днес съществуват многобройни сертифицирани Iaaf 

настилки, но най-високото качество се доказва чрез 

сертификат Клас 1. С този сертификат Iaaf потвърждава, 

че конкретното съоръжение е тествано на място след 

изпълнение и е с доказани параметри и характеристики. 

Към днешна дата КОНИКА притежва многобройни Клас 1 

сертификати.

впечатляваща гаранция

Докато повечето фирми-производители ли-

митират гаранцията си до 1 година, КОНИКА 

предоставя 5-годишна гаранция за всички 

материали. Като част от baSf, гаранцията 

от КОНИКА върху материалите е сигурност за 

това, че са използавни най-добрите материали 

и компоненти.

Сертификати

Системите на КОНИКА отговарят на национал-

ни и международни  стандарти, като Iaaf, ДИН 

18035 -6, АСтМ Ф 2157-02 и en 14 877.

Всички изпитвателни протоколи, отнесени към 

горните изисквания, се предоставят при нужда 

и поискване.
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безфугови природосъобразни настилки, които могат да се 

пригодят към вашите специфични нужди и изисквания, проект, 

дизайн и цвят

Национален стадион ВАСИл леВСКИ

Стадион - Сливен

Национална спортна академия - София

Стадион НАФтеКС - Бургас



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
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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


