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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 всички 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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РЯЗАНИ ПЛОЧИ за стена и под на бетонова замазка 
 
Рязаните плочи имат 4 рязани страни. Имат определена, фиксирана ширина и свободна 
дължина. Размерите в този каталог са примерни. Според изискванията на клиента 
изработваме и други размери. Предлагаме допълнителни услуги за всички рязани 
плочи: ръчно антикиране с чук или със секач. 

Рязани плочи 3см ширина 

 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
Деликатно и елегантно решение за стени. Може да се използва както навътре, така и 
навън. Тези малки камъчета внасят уют и топлина. Идеални са за хол, спалня, гръб на 
кухни, коридори и много други места. За стени, които впечатляват. 
 
Ширина:  3см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  20-30м2 на палет 
Тегло:   около 30кг/м2 
 

Налични цветове 

Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 
✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 
Рязани плочи 3см ширина, цвят тъмен/черен 
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Рязани плочи 3см ширина, цвят платина 
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Рязани плочи 5см ширина 

 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
 
Този продукт е изключително подходящ за входни пространства, фасади, лобита и 
колони. Смесването на различни цветове внася допълнителна нотка елегантност. Също 
така тези плочи са добро решение за малки пространства, които трябва да се 
отличават.  
 
Ширина:  5см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  20-30м2 на палет 
Тегло:   около 32кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов Сив/Сребърен Платина Тъмен/Черен 
✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 

 
 

Рязани плочи 5см ширина, цвят тъмен/черен 
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Рязани плочи 5см ширина, цвят платина 

Рязани плочи 5см ширина, микс цветове 
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Рязани плочи 10см ширина 

 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
   настилка на бетонова замазка 
 
Ширина 10см е стандартен размер за облицовка и настилка. Може да смесите 
различни цветове и размери и да създадете уникален дизайн.  
 
Ширина:  10см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  1-2,5см 
 
Опаковка:  20-30м2 на палет 
Тегло:   около 40кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 
 

 

Рязани плочи 10см ширина, цвят платина 
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Рязани плочи 10см ширина, жълт/бежов цвят 

Стена: Рязани плочи 10см ширина, тъмен/черен цвят 
Под: Рязани плочи 10см ширина, смесен цвят 
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Рязани плочи 15см ширина 

 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
   настилка на бетонова замазка 
 
Ширина 15см е стандартен размер за облицовка и настилка. Може да смесите 
различни цветове и размери и да създадете уникален дизайн.  
 
Ширина:  15см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  1-2,5см 
 
Опаковка:  20-30м2 на палет 
Тегло:   около 40кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓  
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 
 

 
Рязани плочи 15x30см, сив цвят /селектиран/  
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Рязани плочи 20см ширина 

 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
   настилка на бетонова замазка 
 
Ширина 20см е стандартен размер за облицовка и настилка. Може да смесите 
различни цветове и размери и да създадете уникален дизайн.  
 
Ширина:  20см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  1-2,5см 
 
Опаковка:  20-30м2 на палет 
Тегло:   около 40кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓  
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 

 
 
 

Рязани плочи ширина 20см и 10см, цвят платина 
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Рязани плочи ширина 20см, жълт цвят,  
комбинирани с  

глиц зидария 2-4x2-4см, жълт цвят 

Рязани плочи ширина 20см, микс цветове 
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РЯЗАНИ ПЛОЧИ за настилка върху пясък 
 
Рязаните плочи имат 4 рязани страни. Имат фиксирана ширина и свободна дължина. 
Дадените ширини са стандартни. Плочите могат да бъдат изработени и в други 
размери според желанието на клиента. 
Дебелината на тези рязани плочи е по-голяма в сравнение с плочи за облицовка. Може 
да ги залепите и върху бетонова замазка, като в този случай следва да предвидите по-
голям разход на лепило. 
Предлагаме и допълнителни обработки за рязани плочи – ръчно антикиране с чук или 
секач. Моля, вижте снимките по-долу.  

Рязани плочи 20см ширина 

 
Приложение:  настилка на бетонова и пясъчна основа/тревна фуга  
 
Размерът 20см ширина е стандарт. Тези плочи ще споделят дните ви години наред. 
Могат да бъдат рециклирани. Много добро решение за Вашата градина, пътека, пред-
гаражно пространство.  
 
Ширина:  20см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  2-4см 
 
Опаковка:  15-20м2 на палет 
Тегло:   около 75кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓   
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 

 

Рязани плочи ширина 20см ръчен антик ,  
смесен цвят и павета 12x12x2-4, смесен цвят 
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Рязани плочи ширина 20см, смесен цвят  
и павета антик 10x10x2-4 смесен цвят 
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Рязани плочи 30см ширина – ограничено количество 

 
Приложение:  настилки върху бетонова замазка или пясък/тревна фуга 
   
 
Този размер е труден за изработка, поради малкия размер на суровите плочи, от които 
се изрязва. Поради тази причина се предлага в ограничено количество.  
 
Ширина:  30см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  2-4см 
 
Опаковка:  15-20м2 на палет 
Тегло:   около 75кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ 
ограничено количество 

  

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 

 

Рязани плочи 30см ширина ръчен антик, смесен цвят  
и павета антик 10x10x2-4, смесен цвят 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ за рязани плочи 
 
Предлагаме две допълнителни обработки за всички видове и размери рязани плочи.  
Можем ръчно да ги „състарим” – с изчукване с чук или със секач.  
Плочите придобиват различен вид след обработките и внасят различен дух във Вашето 
пространство.  
 
 
 
 

Плочи ВИЕНА АНТИК – елегантно решение 

 
Приложение:  облицовка на стени и настилка 
   
 
При тази обработка всеки камък минава през ръцете на нашите каменари. Всички 
кантове на плочата се очукват, като се получава елегантен античен вид. 
 
Ширина:  5-30см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  всички дебелини 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кантовете са ръчно 
изчукани  
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Плочи ВЕНЕЦИЯ АНТИК – за стени със старовремски дух 

 
Приложение:  облицовка на стени  
   
Тази допълнителна обработка не е подходяща за настилка, тъй като плочите стават 
много неравни.  
Обработката е ръчна. Всеки камък се обработва от всички страни, като по този начин 
средата на плочата изпъква. Плочите създават чувство на ръчно изсечени масивни 
блокове, но без тяхното тегло.  
 
Ширина:  10-20см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  всички дебелини 
 

 

 

Средата на плочата е по-висока  

Кантовете са по-ниски 

Рязани плочи 15см антик със секач,  
смесен цвят 
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ПОЛУ-РЯЗАНИ ПЛОЧИ за облицовка и настилка 
 
Ако търсите нетрадиционно излъчване – това е правилният продукт за Вас: полу-рязани 
плочи. Те имат 2 успоредни рязани страни и 2 природни нерязани страни. Тяхната 
красота е в напасването на страничните фуги. Бъдете различни с тези плочи!  
 

Приложение:  облицовка и настилка на бетонова замазка 
  
За налични ширини и цветове: вижте рязани плочи 
 

Ширина:  5-30см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  различни дебелини 
 

 
 

 

Полу-рязани плочи с ширина 10, 15 and 20см,  
цвят платина 

Полу-рязани плочи 10см,  
смесен цвят 
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ПОЛИГОНАЛНИ ПЛОЧИ за облицовка и настилка 
 
Полигоналните плочи представляват необработени камъни с различни природни 
форми /нерязани/, както се добиват от кариерите. В зависимост от техния размер и 
дебелина са подредени в селекции. Колкото по-голяма е една плоча, толкова по-
голяма е нейната дебелина обикновено. Поради тази причина по-големите камъни са 
подходящи за настилка, заради по-голямото им тегло за 1м2 в сравнение с по-малките.  
 
Полигоналните плочи внасят топлината на селските къщи във Вашия дом и изискват 
полагане от опитни каменари. С тях може да направите интересна комбинация на 
цветове и шарки.  
 

Селекция 3-6бр/м2 

 
Приложение:  настилка на бетонова замазка или на пясък/тревна фуга 
    
При тази селекция 3-6 броя полигонални плочи покриват площ 1м2. Предлага се в 
ограничено количество, тъй като природно плочите не са много големи. Не е възможно 
да се направи селекция само жълт/бежов или сив/сребърен цвят. 
 
Съвет: Калкулирайте около 8-10% от общата площ в една селекция по-малки плочи. 
Например, ако искате да покриете 100м2 в селекция 3-6бр/м2, поръчайте 90м2 от нея 
и 10м2 от селекция 8-12бр/м2. Винаги ще са Ви необходими по-малки плочи за 
запълване на пространството между големите.  
 
Ширина:  свободна 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  2-4см 
 
Опаковка:  15-20м2 на палет 
Тегло:   около 70кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ 
Ограничено количество 

✓ 
Ограничено 
количество 

 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
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Полигонални плочи 3-6бр/м2, смесен цвят 

Полигонални плочи 3-6pcs/м2, смесен цвят 
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Селекция 6-9бр/м2 

 
Приложение:  настилка на бетонова замазка или на пясък/тревна фуга  
    
При тази селекция 6-9 броя полигонални плочи ще покрият площ 1м2. 
 
Ширина:  свободна 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  2-4см 
 

Опаковка:  15-20м2 на палет 
Тегло:   около 65кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓  
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 
Полигонални плочи 6-9pcs/м2, смесен цвят 
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Селекция 8-12бр/м2 

 
Приложение:  облицовка на стени 

настилка върху бетонова замазка 
    
При тази селекция 8-12 броя плочи покриват площ от 1м2. 
Експериментирайте и създайте Вашия уникален стил. Играйте с цветове и размери.  
 
Ширина:  свободна 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  1-2,5см 
 

Опаковка:  25-30м2 на палет 
Тегло:   около 45-48кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓ ✓ 
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 
 

 
 
 
 

Полигонални плочи 8-12бр/м2,  
цветове платина и тъмен/черен 
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Полигонални плочи 8-12бр/м2, смесен цвят 

Полигонални плочи 8-12бр/м2, тъмен/черен цвят 
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Селекция 12+ бр/м2 

 
Приложение:  облицовка на стени 

настилка върху бетонова замазка 
    
При тази селекция повече от 12 броя плочи ще покрият площ 1м2.  
Препоръчваме използването на тази селекция при покриването на по-малки площи. По 
този начин се създава оптична илюзия за повече обем. 
 
Ширина:  свободна 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  1-2,5см 
 

Опаковка:  25-30м2 на палет 
Тегло:   около 45-48кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓ ✓ 
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Полигонални плочи 12+бр/м2, смесен цвят 
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ПОЛУ-ПОЛИГОНАЛНИ ПЛОЧИ за облицовка и настилка 
 
Полу-полигоналните плочи представляват камъни с една или две рязани страни, а 
останалата част от плочите са е с природни форми.  
Предпочитани са за стъпала, настилки и облицовки. 
Тяхното основно предимство е изключително благоприятната цена, която позволява на 
всеки да има естествен камък в дома си.  
 
Ширина:  свободна 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  1-2см 
 
Опаковка:  25-30м2 на палет 
Тегло:   около 35кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ 
✓                               ✓ 

✓ 

 
✓ 

 
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 

 
Полу-полигонални плочи,      сив цвят 
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ПЛОЧИ СТАРА ВИЕНА за облицовка и настилка 
 
Плочите Стара Виена са много елегантно решение за стени и за под. Представляват 
рязани плочи с ширина 18см и дължина 18-28см. Страните на плочите са антикирани 
ръчно за автентичния дух на Стара Виена.  
 

 
Приложение:  настилки на бетонова база – дебелина 1-2,5см 

настилки на пясъчна основа/тревна фуга – дебелина 2-4см 
   

Ширина:  18см 
Дължина:  18-28см 
Дебелина:  1-2,5см за облицовка и настилка на бетонова замазка 

2-4см за настилка на пясъчна база/тревна фуга 
Опаковка:  20-30м2 на палет с дебелина 1-2,5см 

15-20м2 на палет с дебелина 2-4см 
Тегло:   около 40кг/м2 за дебелина 1-2,5см 

около 75кг/м2 за дебелина 2-4см 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓  
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 

 
Стара Виена 2-4см дебелина, смесен цвят 
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Този продукт беше 

отличен със Златен 

Медал и Диплом на 

Международния 

панаир в Пловдив през 

2008г. 

 

 

РИМСКИ ПАВАЖ за настилка 
 
Плочите Римски паваж са плочи, които са рязани и след това са дообработват ръчно, за 
да получат неповторимия си вид. Та са много подходящо решение при терени с 
проблемен дренаж. Позволяват редене с по-широки фуги. Тайната им е в накъдрените 
краища на плочите.  
 
 

Приложение:  настилка върху бетонова замазка, пясък или на тревна фуга 
 

Ширина:  20см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  2-4см  
Опаковка:  15-20м2 на палет 
Тегло:   около 75кг/м2  
 

Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓  
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 
 

 

Римски паваж, смесен цвят 
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ДЕКОРАТИВНИ ПАВЕТА 5x5см за облицовка и настилка 
 
Декоративните павета имат множество приложения: за настилки и облицовки 
самостоятелно, в комбинация с други плочи или материали, за създаването на акценти, 
фризове в бани и много други. Нека въображението Ви бъде границата.  
 

 
Приложение:  настилки на бетонова база – дебелина 1-2,5см 

настилки на пясъчна основа/тревна фуга – дебелина 2-4см 
   

Ширина:  5см 
Дължина:  5см 
Дебелина:  1-2,5см за облицовка и настилка на бетонова замазка 

2-4см за настилка на пясъчна база/тревна фуга 
Обработки:  рязани или машинно антикирани 
Опаковка:  20-30м2 на палет с дебелина 1-2,5см 

15-20м2 на палет с дебелина 2-4см 
Съвет: полиетиленово фолио между редовете за стабилност при 
транспорт 

Тегло:   около 40кг/м2 за дебелина 1-2,5см 
около 75кг/м2 за дебелина 2-4см 

 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 
 

 

 
 
Рязани павета 

 

 
 
Павета антик (заоблени 
ръбчета) 

 

 
 
 
Фолио между редовете за 
стабилност при транспорт 
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Декоративни павета 5x5x1-2,5см  
антик, цветове жълт,  

сив и тъмен/черен  

Декоративни павета 5x5x2-4см,  
антик, цвят сив,  

съчетан с 
павета 12x12x2-4см, цвят жълт  
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Декоративни павета 5x5x1-2,5см  
рязани, цветове жълт и тъмен/черен  

Декоративни павета 5x5x1-2,5см  
антик, цветове платина и тъмен/черен  
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ПАВЕТА за настилка 
 
Нашите традиционни павета се предлагат в различни размери и дебелини. 
 

 
Приложение:  настилки на бетонова база – дебелина 1-2,5см 

настилки на пясъчна основа/тревна фуга – дебелина 2-4см  
 
Размери: 10x10см 
  12x12см 
Дебелина:  1-2,5см за настилки върху бетонова база 

2-4см за настилки върху бетон, пясък и тревна фуга 
Обработки:  рязани или машинно антикирани 
Опаковка:  20-30м2 на палет с дебелина 1-2,5см 

15-20м2 на палет с дебелина 2-4см 
Съвет: полиетиленово фолио между редовете за стабилност при 
транспорт 

Тегло:   около 45кг/м2 за дебелина 1-2,5см 
около 83кг/м2 за дебелина 2-4см 

 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    . 
✓ 

✓ ✓ 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 

 Павета 10x10x2-4см, тъмен/черен цвят  
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Павета 10x10x1-2,5см, цвят платина  

Павета 12x12x2-4см, смесен цвят 
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БЛОК ПАВЕТА за настилка 
 
Изключително устойчиво решение за терени без бетонова основа. 
 

 
Приложение:  настилка на пясъчна основа или тревна фуга 
 
Ширина:  10см 
Дължина:  свободна 
Дебелина:  4-6см 
 
Опаковка:  8-10м2 на палет 
Тегло:  около 160кг/м2 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

                                 . 
✓ 

  

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
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ЗИДАРИЯ 
 
За масивни автентични стени от камък. Зиданите стени са с висока изолационна 
стойност и създават защита срещу всякакви климатични условия.  
 

 
Приложение:  за изграждане на стени 
 
Височина:  5-20см 
Дълбочина:  5-30см 
Дължина:  10-70см 
Опаковка:  1-1,5t на палет  
Покритие:  около 2,5-3м2 за 1т 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    .   
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 

 
Зидария  
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Зидария  

Зидария  
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РЯЗАНА ЗИДАРИЯ 
 
За облицоване на съществуващи стени. Задната страна на всеки камък е рязана на 
дълбочина 12см. За получаване на ефекта на зидана стена, но без нейното тегло. 
Продуктът е подходящ за поставяне върху топлоизолация.  
 

 
Приложение:  облицовка на стени 
 
Височина:  5-10см 
Дълбочина:  до 12см 
Дължина:  10-70см 
Опаковка:  1-1,5t на палет  
Покритие:  около 3,5-4м2 за 1т 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    .   
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 
Допълнителна опция: и страните могат да бъдат рязани. 
 
 
 

 

Рязана зидария  
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ГЛИЦ ЗИДАРИЯ /КОКАЛИ/ 
 
Глиц зидарията са деликатни тънки парчета камък, които се използват предимно за 
облицовка на стени. Предлагат се в различни дълбочини в зависимост от желания 
ефект. Познати са и под името кокали. 
Изберете дълбочина 2-4см за елегантен и изчистен стил. 
Изберете дълбочина 2-12см за раздвижен екстравагантен ефект. 
Предлагаме дълбочина 1-2,5см за проекти със специални изисквания. 
Смесвайте цветове и дълбочини, както и други продукти за уникален дизайн. 
Може да се полагат върху топло- и хидроизолация. 
 

Дълбочина 2-4см 
 

Приложение:  облицовка на стени 
 
Всяко парче камък е с максимална дълбочина 4см. Това позволява облицовката да е 
равна, без парчета, които изпъкват.    
 
Височина:  2-8см 
Дълбочина:  до 4см 
Дължина:  10-40см 
Опаковка:  1-1,5т на палет  
Покритие:  около 12-14м2 за 1т 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    . ✓ ✓ 
Ограничено количество 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 Глиц зидария 2-4см дълбочина, жълт цвят  
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 Глиц зидария 2-4см дълбочина, тъмен/черен цвят  

Глиц зидария 2-4см дълбочина, цвят платина  
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Дълбочина 2-12см 
 

Приложение:  облицовка на стени и настилка 
 

Камъните имат различна дълбочина, но не повече от 12см. Поради изключителната си 
издръжливост, тази селекция може да бъде използвана и за настилки – особено 
подходяща при пропадащи пътища, чести наводнявания и подпочвени води. 
Автомобили могат да минават по камъните.  
 

Височина:  2-8см 
Дълбочина:  до 12см 
Дължина:  10-40см 
Опаковка:  1-1,5т на палет  
Покритие:  около 8-10м2 за 1т 
 

Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    . ✓ ✓ 
Ограничено количество 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  

 
Глиц зидария 2-12см дълбочина, цвят платина  
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Дълбочина 1-2,5см 
 
 
 
 

Приложение:  облицовка на стени  
 
 
 

За проекти със строги изисквания за ниско тегло като яхти.   
 

Височина:  2-8см 
Дълбочина:  до 2,5см 
Дължина:  10-40см 
Опаковка:  1-1,5т на палет  
Покритие:  около 18-20м2 за 1т 
 
 

Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓                                    . ✓ ✓ 
Ограничено количество 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
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СТЪПАЛА и чела 
 
Предлагаме стъпала в правоъгълни и неправилни форми по чертеж и шаблон.  
Всяко стъпало има калиброван долен преден кант на 3см дебелина, както и фаска на 
горен и долен преден ръб.  
Много елегантно решение за пред-входни пространства. 
 

 
Приложение:  стълбища екстериор 
 
СТЪПАЛА      ЧЕЛА 
Ширина:  30-40см    Ширина:  8-15см 
Дължина:  свободна    Дължина:  свободна 
Дебелина:  3-5см     Дебелина:  0,5-1,5см 
 
Опаковка:  30лм на палет   Опаковка:  200лм на палет 
Тегло:   около 40-43кг/лм   Тегло:   около 4-5кг/лм 
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓   
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 

 
Стъпала 30см широки и чела 12см  
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ШАПКИ ЗА СТЕНИ и ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЛОЧИ 
 
Тези плочи са много издръжливи на всякакви атмосферни условия и ще бъдат с Вас в 
продължение на много години. Предлагат се с водобран за предпазване на стените под 
тях.  
 

 
Приложение:  стени и прозорци екстериор 
        
Ширина:  10-40см     
Дължина:  свободна      
Дебелина:  2-4см      
 
Опаковка:  60лм на палет    
Тегло:   около 20-22кг/лм    
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓  ✓ 
до 20см ширина 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 
 

 
 
 

Шапки за стени 30см ширина 
с водобран  
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ПЛОЧИ ЗА БОРДОВЕ НА БАСЕЙНИ 
 
Камъните за бордове за басейни се предлагат в правоъгълна форма или други форми 
по чертеж и шаблон на клиента.  
 
Приложение:  басейни  
     
Ширина:  10-40см     
Дължина:  свободна      
Дебелина:  2-4см      
 
Опаковка:  60лм на палет    
Тегло:   около 20-22кг/лм    
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓  ✓ 
до 20см ширина 

* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 
 

 
Камъни за борд на басейни 23см ширина 
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ОБЛИ КАМЪНИ /РЕЧНИ КАМЪНИ/ за стена и под 
 
Тези камъни представляват полигонални плочи, които са въртени дълго време, за да се 
постигне ефектът на речни камъни. Съчетайте ги с дърво, за да създадете старовремски 
изглед. Смесете различни цветове за по-голяма автентичност.  
 

 
Приложение:  облицовка на стени интериор и екстериор 
   настилка върху бетонова замазка и пясък/тревна фуга 
 
СЕЛЕКЦИЯ 12+ бр/м2        
Ширина:  свободна     
Дължина:  свободна      
Дебелина:  2-4см      
 
Опаковка:  15м2 на палет   
Тегло:   около 20-22кг/мл    
 
Налични цветове 

Жълт/Бежов              Сив/Сребърен 
Смесен цвят* 

Платина Тъмен/Черен 

✓ ✓ ✓ 
* Смесеният цвят е комбинация от цветовете Жълт/Бежов и Сив/Сребърен.  
 

 

 
 

Речни камъни микс  
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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.  


