
 ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ДЪРВЕСИНА И
СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОКРИВ



Неограничени възможности 
и многобройни приложения - 
можем заедно да реализираме 
всяка идея.
 

Възможност за големи 
премоствания без междинно 
подпиране.
 
 

Можем да се погрижим 
за оразмеряването на 
конструкцията вместо Вас. 
 
 

 

По-кратки срокове за изпълнение, 
възможност за реализиране на по-
голям брой  проекти.
 

Безплатни консултации при избор на 
решения и системи, професионално 
изпълнение, комплексна услуга,
гаранция за качество.

Добра цена.

ПРЕДИМСТВА



МИСИЯ
    

Дейността на „Коникс Хоум“ е насочена към 
ефективнu високотехнологични решения, с 

помощта на които предлагаме на българския 
пазар покривна конструкция и покритие с 
отлично качество и системна гаранция на 

достъпна цена.

ВИЗИЯ 

Произведена в заводски условия и изпълнена 
с помощта на механизиран монтаж дървена 
покривна конструкция във всяка съвременна 

сграда.



ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ С
ДЪРВЕНИ ФЕРМИ С НОКТЕВИ ПЛОЧИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ MITEK
Най-ефикасна, гъвкава, икономична и зелена система за покривни и подови конструкции от дървесина стартирала през 1943г. - актуална и днес !

Оразмеряване

 Специализиран софтуер
и висококачествени 

сертифицирани 
материали

Производство

Високотехнологично 
производство в 

заводски условия с 
минимум загуби на 

материали

Покривни системи

Изпълнение
на системи с бетонни, 
керамични, битумни 
и метални керемиди, 

водоотвеждане на 
покрива

Изграждане

Механизиран монтаж - в 
пъти по-кратки срокове за 

изпълнение



Ние ще платим за 
оразмеряването на  
покривната конструкция 
вместо Вас.

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
Еврокод 5 и национални приложения



ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСТРУКТИВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ В КОНТРОЛИРАНИ ЗАВОДСКИ 
УСЛОВИЯ



МЕХАНИЗИРАН МОНТАЖ В МНОГО ПО-КРАТКИ СРОКОВЕ И
МИНИМАЛНИ ЗАГУБИ НА МАТЕРИАЛИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА



Многобройни приложения и форми на 
покриви с дървени ферми

• Жилищно строителство
• Мансарди
• Еднофамилни къщи
• Училища и детски градини 
• Спортни зали

• Стопански сгради
• Индустриални сгради 
• Закрити плувни басейни
• Църкви
• Пешеходни мостове



Традиционна покривна 
конструкция 

Покривна конструкция с
дървени ферми с ноктеви плочи

По-големи сечения

Ограничени премоствания без подпиране

Производство на строителния обект

По - продължителен монтаж

По-малки сечения

Премостване без подпиране до 40м.

Производство в заводски условия

Механизиран монтаж 

По-малък разход на материали

Конструктивен дървен материал

клас на якост С24, внос от Германия

Изключително кратки срокове за изпълнение

VS



Традиционна покривна 
конструкция 

Покривна конструкция с
дървени ферми с ноктеви плочи

VS

Покрив с ферми 108м2, двускатен с 
гредоред:
Разход на дървен материал - 
Разход за труд, производство и монтаж - 
Срок за изпълнение -   

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ОТ 
120М2

Разход на дървен материал

5,44м3 3,64м3

Разход на труд за изграждане само на дървената 
конструкция

24 човекодни 12 човекодни

                              Срок за изпълнение с 

6 дни 3 дни -50%

-50%

-35%



НОВ ПОКРИВ?
УСВОЕТЕ ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО

Покривът дава завършеност на сградата и я 
защитава от неблагоприятните въздействия на 
външната среда. 

Всеки нов покрив дава и още една възможност – 
с не голяма инвестиция да превърнем 
неизползваемото подпокривно пространство в 
уютна мансарда, като единствено трябва да се 
погрижим да осигурим добра топлоизолация, 
достатъчно светлина и свеж въздух в помещението. 



ТРАДИЦИОННИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ



ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ С ДЪРВЕНИ ФЕРМИ С НОКТЕВИ ПЛОЧИ



ПОКРИВНИ СИСТЕМИ



Производство на конструктивни греди 
за изпълнение на носещи подови 
конструкции

• Възможност за по-големи премоствания в 
сравнение с масивната дървесина

• Възможност за лесно полагане на инсталации 
(Ел., ВиК, ОВК)

• По-малко тегло
• По-бърз и лесен монтаж
• Подходящо решение за изграждане на плоски 

покривни конструкции

Възможни височини:
202mm; 225mm; 253mm; 304mm; 373mm; 421mm



Вашият партньор за качествено и 
технологично строителство ! 

 
Производствена база и офис: 

с. Горни Богров,
Подбалкански път за гр. Бургас,

отбивката за с. Мусачево и гр. Елин Пелин


