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Кои сме ние? 
 
 
 
„Марин Батуров” ЕООД е дружество, специализирано в добива и преработката на 
естествен камък Гнайс Глория® от Българската планина. 
С над 20-годишен опит в тази сфера сме една от най-големите компании в този сектор в 
България.  
Базирани сме в град Кърджали, близо до границите с Гърция и Турция. Фабриката ни 
разполага с над 10 000м2 покрита площ и с над 15 000м2 открита площ.  
Нашите продукти сме доставяли на различни проекти в България и чужбина, както и 
частни къщи, уелнес & спа курорти, хотели и много други.  
Ние постоянно инвестираме в разнообразяване на продуктовото ни портфолио, като 
държим на високо качество и добро обслужване.  
Изградихме репутация на коректен и надежден партньор и спечелихме различни 
награди на Български и международни форуми.  
Всички наши продукти се продават с регистрираната ни търговска марка                        
Гнайс Глория®. Дружеството е концесионер и има сключен договор за добив на скално-
облицовъчни материали с Република България.  
 
Свържете се с нас днес и превърнете мечтите си в реалност. 
Очакваме Ви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марин Батуров ЕООД 
Ул. Гнайс Глория 1-3 
Промишлена зона Изток 
6600 Кърджали 
България 
Тел: +359 888 584 345 
Web: www.baturov.com 
e-mail: baturov@baturov.com 

 

 

http://www.baturov.com/
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Нашите продукти и нашата грижа за природата 
 
Защо да изберете нашите продукти: 

- Всички наши продукти са 100% Български естествен камък, добит от планината  
- Камъкът е много здрав и издържа на всякакви климатични условия, 

включително дъжд, сняг, замръзване и горещина.  
- Камъкът има естествено грапава, нехлъзгаща се повърхност 
- Предлагаме различни цветове 
- Предлагаме голямо разнообразие от продукти както за интериора, така и за 

екстериора. Вие може да поръчате всичко за Вашия проект от един доставчик.  
- Организираме транспорт до всяка точка, дори и за малки доставки  
- Нашият обучен екип ще Ви консултира и ще Ви помогне да изберете най-

доброто решение за Вас. Консултираме и онлайн.  
- Всички камъни могат да бъдат употребени отново /рециклирани/ 
- Нашите камъни се добиват на пластове, поради което тяхната дебелина варира. 

В зависимост от предназначението им препоръчваме: за стени дебелина         
0,5-2см; за настилки на пясък/тревна фуга дебелина 2-4см; за настилки на 
бетонова замазка дебелина 1-2см. Не се колебайте да се свържете с нас при 
въпроси. 

- Може да минавате с автомобил върху всички продукти. Когато са правилно 
монтирани, няма да се счупят.  

- Всички продукти може да се използват с хидро- и топлоизолации, както и 
подово отопление  

- Работим и по скици и чертежи на клиента и изпълняваме и невъзможното  
- Гнайс Глория® е 100% естествен продукт, поради което цветът на камъка може 

да варира. Молим Ви за извинение в случай, че някой от продуктите /особено 
по-големи плочи/ временно не е наличен. Моля, вижте следващите страници за 
повече информация или се свържете с нас. 

 
Нашата грижа за природата: 
Ние обичаме природата. Ето защо полагаме големи усилия да подобрим процесите ни 
и да намалим екологичния ни отпечатък. Въведохме различни политики и мерки през 
последните 5 години, за да управляваме кариерите и фабриката ни устойчиво. Гордеем 
се с постигнатото и продължаваме напред: 

- Намалихме употребата на фолио и други опаковъчни материали с 36% 
- Намалихме разхода на вода в производството с 7% 
- Намалихме разхода за електрическа енергия с 13% 

Не използваме химикали или други опасни/токсични вещества.  
Ще рекултивираме земите на кариерите след приключване на добива там – за това 
гарантираме не само с името ни, но и със специална банкова сметка под управлението 
на Министерството на енергетиката на Република България.  
 
Насърчаваме Ви да рециклирате Вашите Гнайс Глория® камъни. Могат да Ви радват 
още няколко стотин години. Трябва само да ги почистите с топла вода и са готови за 
повторна употреба. 
 
Нека заедно запазим богатствата на природата. 
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КАМЕННИ МОЗАЙКИ от естествен камък Гнайс Глория® 
 
Гнайс Глория® каменни мозайки са парченца естествен камък, залепени върху мрежа и 
готови за полагане върху стена. 
Мозайките се изработват по индивидуални размери на клиента и според неговите 
предпочитания. Доставят се на части със скица, като всяка част е обозначена. При 
сглобяването частите прилягат една към друга и не позволяват прекъсването на 
шарката. 
Каменните мозайки са деликатно и елегантно решение за стени. Може да се използват 
както навътре, така и навън. Тези малки камъчета внасят уют и топлина. Идеални са за 
хол, спалня, гръб на кухни, коридори, офиси, приемни и много други места. За стени, 
които впечатляват. 
 
Предимства: 

- готов за залепване продукт с правилния размер на вашите стени, колони, 
фасади 

- лесно и бързо залепване 
- ниски разходи за монтаж 
- уникални интериори в резултат на многобройни възможни комбинации от 

размери, шарки, цветове. 
- частите прилепват една към друга и няма прекъсване на шарката 
- 100% български естествен камък 

камъкът от мозайките може да бъде рециклиран и използван отново 
 
Как да направите Вашата поръчка: 
 

1. Направете скица и измерете мястото, което искате да покриете 
2. Изберете цвят и дизайн на мозайката 
3. Изпратете ни данните на baturov@baturov.com 
4. Получете Вашата готова за залепване мозайка, изпратена с предпочитания от 

Вас куриер. Изпращаме по цял свят. Всички парчета мозайка са надписани и 
сигурно опаковани за Вас. Мозайката се доставя заедно със скица. 

5. Залепете Вашата мозайка от естествен камък и се насладете на красотата на 
природата  

 

  
Частите са обозначени и прилягат една 
към друга. 

Няма прекъсване на шарката след 
сглобяването. 
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Гнайс Глория® каменна мозайка КУБЧЕТА 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Ширина:  2см 
Дължина:  2см 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  до 20м2 на палет 
Тегло:   около 25кг/м2 
 

Налични цветове 
Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОПЦИЯ: Кубчета АНТИК 
Предлагат се два варианта: рязани кубчета и кубчета антик. 
Кубчета антик са със заоблени ръбчета. 
 
Мозайка КУБЧЕТА рязани 

 

Мозайка КУБЧЕТА Антик 
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Гнайс Глория® каменна мозайка РАПУНЦЕЛ 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Ширина:  2см 
Дължина:  5см 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  до 20м2 на палет 
Тегло:   около 17кг/м2 
 

Налични цветове 
Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 
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Гнайс Глория® каменна мозайка ЛЕНТИЧКИ 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Ширина:  2см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  до 20м2 на палет 
Тегло:   около 17кг/м2 
 

Налични цветове 
Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рязани плочи 3см ширина, цвят платина 

Каменна мозайка ЛЕНТИЧКИ, черно 
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Гнайс Глория® каменна мозайка КВАДРАТИ 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Ширина:  2см 
Дължина:  6см 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  до 20м2 на палет 
Тегло:   около 17кг/м2 
 

Налични цветове 
Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 
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Гнайс Глория® каменна мозайка ПОЛОВИНКИ 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Ширина:  2см 
Дължина:  5см или 6см 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  до 20м2 на палет 
Тегло:   около 17кг/м2 
 

Налични цветове 
Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Камъчетата може да бъдат наредени с или без фуга. 
 
Мозайка ПОЛОВИНКИ без фуга 

 
 
 

 

Мозайка ПОЛОВИНКИ с фуга 
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КАМЕННИ МОЗАЙКИ от естествен камък МРАМОР 
 
Предлагаме на Вашето внимание и мозайки за облицовка на стени в интериора и 
екстериора от природен мрамор. 
Този вид мозайки се предлага готов, налепен на мрежи с размери около 30х30см.  
Камъчетата са разминати на половин фуга. 
Доставят се в кашончета от 0,5м2/кашон. 
Този вид мозайка е наличен веднага, не се чака за изработката му, тъй като не се прави 
по индивидуални размери и цветови комбинации. 
Предлага се в три различни цвята: 

- Бял 
- Череша – нежен меланж от бял и черешов/вишнев цвят 
- Графит – тъмно сиви с деликатни бели ивици 

 

Каменна мозайка от БЯЛ МРАМОР 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Височина:  2,5см 
Дължина:  5см 
Дебелина:  около 1,5см 
 
Опаковка:  в кашони от 0,5м2/кашон  
Тегло:   около 30кг/м2 или около 15кг/кашон 
 
 
Каменна мозайка от бял мрамор 
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Каменна мозайка БЯЛ МРАМОР 
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Каменна мозайка от МРАМОР ЧЕРЕША 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
Височина:  2,5см 
Дължина:  5см 
Дебелина:  около 1,5см 
 
Опаковка:  в кашони от 0,5м2/кашон  
Тегло:   около 30кг/м2 или около 15кг/кашон 
 
Каменна мозайка от мрамор цвят череша 

 
 
 

  
 

 

Каменна мозайка ЧЕРЕША МРАМОР 
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Каменна мозайка от МРАМОР ГРАФИТ 
 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
 
Височина:  2,5см 
Дължина:  5см 
Дебелина:  около 1,5см 
 
Опаковка:  в кашони от 0,5м2/кашон  
Тегло:   около 30кг/м2 или около 15кг/кашон 
 
 
Каменна мозайка от мрамор цвят 
графит 
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www.baturov.com 

Последна редакция: 15.01.2020 
Никаква част от този каталог, включително текстове, технически данни или 
изображения не може да бъде използвана или препечатвана без изричното 
писмено разрешение от Марин Батуров ЕООД.  
Камъкът е естествен природен продукт и цветът варира. Моля, свържете се с 
нас за наличните цветове. Моля, приемете нашите извинения в случай, че 
някой продукт временно не е наличен.  

Каменна мозайка ЛЕНТИЧКИ, широчина 3см,  
свободна дължина, цвят платина 
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