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Бъдещето започва 
от днес
Готови шпакловки, фугопълнители&аксесоари 
SHEETROCK®

Готовите шпакловки, фугопълнители&аксесоари 
SHEETROCK® съществуват повече от половин век. 
Невероятният им подем започна с представянето 
им в Съединените американски щати през 1953 г. 
Днес готовите шпакловки, фугопълнители&аксесоари 
SHEETROCK®  са безспорен пазарен лидер. Фирмите 
в много части на света, които се занимават със 
сухо строителство превърнаха шпакловките, 
фугопълнителите&аксесоарите SHEETROCK® в голям 
успех и извън САЩ.

Ясните предимства на шпакловките,  
фугопълнителите&аксесоарите SHEETROCK®  все 
още не са достатъчно познати и разбрани в нашата 
част на Европа. Но и тук фирмите, занимаващи се 
със сухо строителство проявяват интерес към нови, 
прогресивни технологии. Фирма USG може да им 
помогне да задоволят този интерес.

Вярваме, че като професоналист се интересувате 
от усъвършенстване и искате да увеличите Вашия 
бизнес успех с модерни и многообещаващи средства.
Готовите шпакловки, фугопълнители&аксесоари 
SHEETROCK®, както и шпакловъчните инструменти  
TapeTech® са идеални за постигането на тази цел.

Този каталог ще Ви представи продуктовата гама, 
която предлагаме в момента. Надяваме се, че той ще 
Ви помогне да се убедите във възможното увеличение 
на продуктивността при машиннното нанасяне на  
готовите шпакловки, фугопълнители&аксесоари 
SHEETROCK®.

Възползвайте се от над 100 годишния опит на USG в 
разработването и произвоството на продукти за сухо 
строителство.
Готовите шпакловки, фугопълнители&аксесоари 
SHEETROCK® - бъдещето започва днес!
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Новаторски решения в сухото строителство с

4

само от USG

Уникални системи за фугиране 
и шпакловане
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TMTools

Чрез фабричното смесване на продуктите 
се избягва забавянето на работния процес 
за периодично прекъсване за смесване. 
Просто отворете капака, разбъркайте и 
използвайте. На обекта няма нужда от 
вода. Съществуват четири продукта с 
различаващи се характеристики. Така 
може да отговорите на индивидуалните 
предпочитания при нанасянето.
Готовите смеси SHEETROCK® са 
изключително подходящи за приложение 
с всички произведени съгласно DIN 18180 
гипскартонени плоскости и могат да се 
нанасят като фин фугопълнител заедно с 
фугопълнителите, които са произведени  
съгласно DIN 1168.
Готовите смеси SHEETROCK®  са 
подходящи за получаване на подобрени 
качества на повърхността Q1-Q4 съгласно 
спесификация №2 на индустриалната 
група за гипсови плочи на Германското 
Федерално сдружение на индустрията за 
гипс и гипсови панели и са изпитани за 
клас строителни материали А2.

Металните профили за кантове и 
завършващи профили с хартиено 
покритие SHEETROCK® дават възможност 
за траен, извънредно устойчив и лесен 
монтаж на външни и вътрешни ъгли. 
Особено предимство е лесната употреба 
и отличния краен резултат. Хартията 
се свързва здраво с повърхността на 
гипскартонената плоча и предпазва 
ефективно от образуването на пукнатини. 
Поцинкованата стомана осигурява 
надеждна защита срещу удари.
С фунията за полагане на фугопълнител 
и ролера за завършване на външни ъгли 
TapeTech® Вие получавате извънредно 
увеличение на продуктивността. За 
нестандартните ъгли USG предлага гъвкава 
метална ъглова лента.

Готови шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK®

Защитни профили за кантове
SHEETROCK®

 
SHEETROCK® Tuff Hide

Хартиена армираща лента SHEETROCK® 

Аксесоари SHEETROCK®

Шпакловъчни инструменти 
SHEETROCK®

 
Машинно шпакловане TapeTech®

Понякога се питаме “Защо да е лесно, 
когато може да бъде трудно” - с 
изглаждащите кутии си спестявате 
постоянното нанасяне на фугопълнител 
и заедно с това постояннното навеждане 
към кофата. Това предотвратява 
натоварването в гърба и съкращава 
сроковете.

В САЩ годишно се обработват над 3 
милиарда квадратни метра гипскартонени 
плоскости - затова не е чудно, че се 
развиват много идеи, които подпомагат 
както улесняването и ускоряването 
на работата, така и подобряването 
на качеството. Сред богатата гама 
аксесоари - от фуния за нанасяне 
на фугопълнителите до кокили - със 
сигурност ще откриете Вашия фаворит.

Понякога се питаме “Защо да е лесно, 
когато може да бъде трудно” - с 
изглаждащите кутии си спестявате 
постоянното нанасяне на фугопълнител 
и заедно с това постояннното навеждане 
към кофата. Това предотвратява 
натоварването в гърба и съкращава 
сроковете.

Професионално завършената фуга 
винаги се укрепва с хартиена армираща 
лента. В сравнение с армиращите ленти 
от фибростъкло и самозалепващите 
се армиращи ленти, хартията е много 
по-устойчива на скъсване и може много 
по-добре да абсорбира движението на 
сградите, предпазвайки по този начин 
фугата от напукване. Фугите с хартиена 
армираща лента се шлайфат по-лесно. 
Хартиената армираща лента SHEETROCK® се 
съчетава оптимално с готовите шпакловки и 
фугопълнители  SHEETROCK®.

SHEETROCK® Tuff Hide e трикомпонентен грунд-
шпакловка, грунд и латекс. Това е продукт без 
аналог за гипскартонени повърхности, 
който дава ниво на завършеност Q5. Нанася се 
с безвъздушно пръскане и изисква добре 
шпаклована фуга с Готови шпакловки и 
фугопълнители SHEETROCK®
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Готови шпакловки, фугопълнители & аксесоари 
SHEETROCK®

� Всички предимства на универсалния фугопълнител  
      SHEETROCK®

� До 25% по-лек при същия обем като традиционните  
      фугопълнители
� Изключително подходящ за запълване на фуги
� Не се рони
� Подходящ за допълнително шпакловане
� Шлайфа се лесно
� Разфасовка: кофа от 20 кг

� Многостранно приложение: запълване на   
      фуги, допълнително шпакловане, залепване на две  
      гипскартонени плоскости или цялостно шпакловане
� Изключително подходящ за допълнително   
      шпакловане
� Предназначен за запълване на фуги
� Идеален за запълване на пукнатини в гипскартона
� Шлайфа се лесно
� Разфасовка 25 кг

� За цялостно финно шпакловане
� Създава перфектно гладка повърхност
� Специално разработена за гипсови мазилки
� Ниска абсорбция на боя
� Намалява разходите 
� За интериорно приложение
� Шлайфа се лесно
� Разфасовка 25 кг

� Готовите шпакловки,    
      фугопълнители&аксесоари SHEETROCK®  

          са на базата на винили, които се смесват  
      предварително по специална технология  
      до получаването на хомогенна   
      кремообразна маса. Това дава    
      възможност за изключително високо  
      качество на работата и спестява   
      време и пари.
� Тъй като готовите шпакловки,   
      фугопълнители&аксесоари SHEETROCK®   

          са готови за употреба, на обекта няма  
      нужда от вода.
� Използвайте толкова, колкото Ви е    
      необходимо и след това затворете     
      кофата - готовите шпакловки,   
      фугопълнители&аксесоари 
      SHEETROCK® запазват качествата си в  
      затворената кофа. Не се получава фира.
�    Готовите шпакловки,    
      фугопълнители&аксесоари SHEETROCK®      

         имат много добри антифрикционни и  
     адхезионни характеристики и могат да се  
      нанасят както ръчно, така и машинно.
� Готовите шпакловки,    
      фугопълнители&аксесоари SHEETROCK®    

         са подходящи за първа ръка, завършване   
      и цялостна шпакловка.
� Готовите шпакловки,    
      фугопълнители&аксесоари 
      SHEETROCK® могат да се използват и  
      върху трайно суха мазилка,   
      бетон, зидария и порест бетон при   
      вътрешните довършителни работи.

USG предлага различни готови шпакловки, фугопълнители&аксесоари SHEETROCK® за третиране на фугите и цялостно шпакловане при 
вътрешните довършителни работи.

Готов фугопълнител SHEETROCK® Lightweight VLS

Готова шпакловка и фугопълнител SHEETROCK® All Purpose

Готова фина шпакловка SHEETROCK® Finitura

Готов фугопълнител 
SHEETROCK® 

Lightweight VLS

Готова шпакловка 
и фугопълнител 

SHEETROCK® All Purpose 

Готова фина
шпакловка 

SHEETROCK® Finitura

Готова шпакловка
 и фугопълнител 

SHEETROCK® Lightweght Plus3 Tuff Hide
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� Всички предимства на универсалния фугопълнител
� До 35% по-лек при същия обем като традиционните 
фугопълнители
� По-малко фира
� Шлайфа се лесно
� Разфасовка: кофа от 18 кг

� Намалява до минимум дефектите на повърхността
� Изравнява порьозността между завършената фуга и 
гипскартона
� Цвят: бял
� Време за съхнене: 30 минути
� Може да се нанася както с ролер за боядисване, така 
и с машина за боядисване
� Икономичен разход: 180-230 кв.м
� Разфасовка: кофа 19 литра

Обектова разфасовка от 20 кг предназначена по желание 
на клиента за по-мащабни проекти и количества

Указания за нанасяне и 
употреба
Съвети за още по-добри резултати
� Винаги използвайте армиращите    
      хартиени ленти SHEETROCK® 

� Полагайте кантовете на   
      плоскостите един срещу друг 
      (с кантовете АК спестявате    
      материал)        
� Не е необходимо скосяването    
      на канта при употребата на  
      хартиените армиращи ленти  
      SHEETROCK® и готовите  
      шпакловки  и фугопълнители   
      SHEETROCK® 
�    Осигурете достатъчно     
      проветряване
� Използвайте готовите   
      шпакловки, фугопълнители 
      &аксесоари SHEETROCK®             

          само при температура над 100С
� Ако готовата шпакловка и    
      фугопълнител SHEETROCK®   

          замръзне, не затопляйте кофата  
      изкуствено, а оставете да се            
      размрази при стайна   
      температура

      

Избягвайте
� да използвате    
      готовите шпакловки и         
      фугопълнители SHEETROCK®

      за екстериорни работи
� да нанасяте фугопълнители    
      от  втвърдяващ се тип 
      (химически свързващи се)       
      върху готовите шпакловки и 
      фугопълнители SHEETROCK®

          (фугопълнител SHEETROCK®   

          от втвърдяващ се тип може да се  
      използва без проблем)
� да използвате    
      готовите шпакловки и         
      фугопълнители SHEETROCK®  

          върху изложени на 
      продължителна влага стени

SHEETROCK®  DURABOND 90 фугираща и шпакловъчна смес 
за интериорни и екстериорни стени и тавани - спестява 
време и пари като позволява завършване за един ден. Тя 
е идеална за тежки пълнежи и практически не се влияе 
от влага.
DURABOND 90 е лесна за смесване химически 
втвърдяваща се прахообразна смес с ниска свиваемост 
и превъзходно свързване. DURABOND 90 може да се 
използва за запълване на фуги и шпакловане на стени от 
гипскартон, FIBEROCK гипсова мазилка и бетон.

Готова шпакловка и фугопълнител SHEETROCK® Lightweight Plus3 - грунд за гипскартон

SHEETROCK® First Coat - грунд за гипскартон

SHEETROCK® Finitura & SHEETROCK® All Purpose - икономична разфасовка
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SHEETROCK® Tuff Hide e трикомпонентен грунд-
шпакловка, грунд и латекс. Това е продукт 
без аналог за гипскартонени повърхности, 
който дава ниво на завършеност Q5. Нанася 
се с безвъздушно пръскане и изисква добре 
шпаклована фуга с Готови шпакловки и 
фугопълнители SHEETROCK®

SHEETROCK® Tuff Hide - трикомпонентен грунд

SHEETROCK® DURABOND 90 
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Завърш
ващ

и ъглови проф
или

    
Метални ъглови профили с хартиено 
покритие и завършващи профили

Металните ъглови и завършващи 
профили SHEETROCK®  с  хартиено 
покритие имат много предимства и 
осигуряват както по-лесна работа, така 
и отлично качество на завършения 
продукт. Те осигуряват здрава защита 
благодарение на поцинкования метал.

Хартиеното покритие предлага 
следните предимства:
� Свързва се оптимално с   
       повърхността на плоскостта      
� Предпазва от образуване на  
      пукнатини при движения на   
      сградата
� При повреда улеснява поправянето   
      на ъгъла
� Намалява образуването на  
      пукнатини

Най-лесно полагане:
Нанесете върху хартията фугопълнител 
напр. с гладък валяк, притиснете 
силно ъгловата лента към/в ъгъла, и 
отстранете излишния фугопълнител.

Външните 900 ъгли се обработват още 
по-бързо с фунията за полагане на 
фугопълнителя и ролера на външни 
ъгли!
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SHEETROCK® - Безвъздушно нанасяне (airless)

Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® 

Ви предлагат следните предимства при безвъздушно 
нанасяне:

� Безпроблемен, равномерен поток
      на материала благодарение на уникалната
      консистенция на готовите шпакловки и   
      фугопълнители SHEETROCK®

� Без образуване на бучки
� Бързо, лесно и чисто пръскане на продуктите
      върху различни повърхности
� Приятно нанасяне и изравняване на материала
      от специалистите

Готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK® са подходящи оптимално 
за безвъздушно нанасяне /
airless/с професионалните уреди за 
безвъздушно нанасяне. Тестовете с 
уредите на фирма Graco показаха, 
че благодарение на специалните 
характеристики не се образуват бучки 
и дюзата не се запушва.

По този начин можете лесно и 
бързо да шпакловате големи 
повърхности- без прекъсване на 
работата за почистване на дюзите. 
Особено подходящи са универсалните 
фугопълнители SHEETROCK®/зелен 
капак/, фугопълнители SHEETROCK® 

Lightweight VLS/кафяв капак/ и 
фугопълнителите SHEETROCK® Tuff 
Hide /син капак/ само за машинно 
нанасяне /Airless/.
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SHEETROCK®: Finitura - 
готова финна шпакловка специално 
разработена за завършване на 
стени от гипскартон, гипсова 
мазилка и други на ниво Q4.
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SHEETROCK®  
с шпакловъчните инструменти TapeTech®
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Ш
пакловъчни инструм

енти TapeTech
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Обща информация
Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®

са от типа на така наречените “съхнещи фугопълнители” 
/drying type/. При тях, за разлика от химически свързващи 
се фугопълнители /setting type/ изсъхването се влияе от 
температурата и влажността на въздуха.

Употребата на хартиените армиращи ленти изрично се 
препоръчва от USG поради две причини:
� Армиращата хартиена лента е значително по-здрава 
от другите армиращи ленти и предотвратява по-добре 
образуването на пукнатини и по този начин повишава 
качеството.
�  Армиращите хартиени ленти SHEETROCK® помагат на 
съхненето на фугопълнителите.

Противопожарна защита 
Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®  от 
клас строителни материали А2, съгласно DIN 4102 част 
1, издание 05/1998 г. са получили общия сертификат за 
изпитание съгласно строителния надзор №Р-3187/4924-
МРА BS.

Гаранция /откъс/
USG Deutschland GmbH /USG/ гарантира, че готовите 
за употреба шпакловки и фугопълнители с марката 
SHEETROCK® могат  да се използват с всички гипсови 
повърхности, които са произведени съгласно DIN 18180 
/издание септември 1989/ като изравнителен и фин 
фугопълнител.

Качество
Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®

са подходящи за получаването на подобрени качества 
на повърхността Q1- Q4 съгласно спецификация №2 на 
индустриалната група за гипсови плочи на Германското 
Федерално сдружение на индустрията за производство на 
гипс и гипсови панели. Рег. д-во от април 2003 г.

Безопасност
Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® не са 
токсични и не замърсяват околната среда. Изхвърлянето 
се извършва съгласно законовите разпоредби.

Разход
Разходът може да се сравни с прахообразните 
фугопълнители. На практическите тестове бяха изчислени 
следните стойности:

Фугиране с готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK®:

Нанесете достатъчно количество фугопълнител във фугата - 
не изравнявайте напълно. Под хартиената армираща лента 
трябва да остане поне 0.5 мм фугопълнител.

Поставете армиращата хартиена лента с грапавата страна към 
стената. С лек натиск върху шпаклата под ъгъл към стената 
притиснете и отстранете излишния фугопълнител. По същия 
начин се обработват и напречните фуги.

Внимание: Не покривайте веднага хартиената армираща лента 
с втора ръка фугопълнител! Материалът трябва да изсъхне!

Съвет:
При употребата на хартиената армираща SHEETROCK® не 
е необходимо скосяване на напречните фуги. Кантовете 
на плоскостите просто се полагат косо един на друг. 
Използването на кант АК подпомага съхненето на фугата и 
спестява много материал!

След изсъхването на първия слой може да се нанесе 
следващия или в зависимост от необходимото качество 
на шпакловката, да се направят следващите стъпки. 
Нанесете втория слой от от фугопълнителя SHEETROCK® 

около 20-25 см извън армиращата лента и изтеглете 
докрай. При напречните фуги хартиената армираща лента 
не трябва да се покрива с дебел пласт SHEETROCK®.

След изсъхването може да се нанесе трети слой от 
фугопълнителя SHEETROCK®. Той трябва да е поне 5 см по-
широк от предишния. Неравностите лесно се отстраняват 
с фина шкурка.

През първите три дни след нанасянето готовите 
шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® могат да се 
шлайфат мокро със ситнопореста плътна гъба. Гъбата се 
изтисква така, че да не капе. По този начин се избягва 
праха при шлайфане навсякъде, където е необходимо - 
например при високи хигиеннни изисквания.

За да се получи много гладка повърхност и за да не 
се повреди хартиената лента на напречинте фуги, 
препоръчваме шкурка с размер 240.

SHEETROCK®  Указания за нанасяне
&често задавани въпроси 
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1) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® да се нанасят върху бетон и газобетонни блокове? 
Да, но повърхностите не трябва да са изложени на влага и 
трябва да са чисти и сухи!

2) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® да се нанасят върху тапети от фибростъкло? 
Да, основата трябва да е чиста и суха!

3) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK® да се нанасят върху структурирани гипсови 
повърхности? 
Да, повърхностите трябва да са чисти и сухи, лъскавите 
повърхности трябва предварително да се шлифоват.

4) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® да се смесват с бои? 
Да, за целта се използват обичайните оцветители.

5) Каква армираща лента трябва да се използва с 
готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®? 
Принципно USG препоръчва винаги използването на 
хартиени армиращи ленти.

6) Използването на готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK® оказва ли влияние върху акустичните 
качества на стената? 
Няма данни за отрицателно влияние върху акустиката.

7) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® да се използват за шпакловане на климатични 
тавани от гипскартон? 
Да, повърхностите не бива да са изложени на влага, трябва 
да са чисти и сухи! Шпакловайте както обикновено и 
използвайте армираща хартиена лента.

8) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® да се използват за завършването на гипсфазерни 
плоскости? 
Да, плоскостите трябва да се монтират, респ. залепят и 
фугират според директивите на съответния производител.

9) Има ли опасност готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK® да реагира с лепилата на производителя на 
гипсфазерните плоскости и да ги повреди? 
Няма такава опасност, защото готовите шпакловки и 
фугопълнители SHEETROCK® не се втвърдяват химически.

10) Готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK®могат ли да се използват върху импрегнирани 
гипскартонени повърхности? 
Да, но не когато те са изложени на продължителна влага 
респ. мокрене, като напр. душовете в басейните.

11) При полагане на армиращата лента под нея се 
получава подутина.
Подутината изчезва отново при изсъхването на 
фугопълнителя. Времето за изсъхване зависи от 
температурата и влажността на въздуха.

12) При ръчното нанасяне на готовите шпакловки и 
фугопълнители SHEETROCK® трябва ли винаги да се полага 
армираща лента? 
Да. Това се препоръчва и при обработка на фугите с всички 
други видове фугопълнители.

13) На презентациите готовите шпакловки и 
фугопълнители SHEETROCK® бяха разбъркани с миксер.
Могат ли да се разбъркват на ръка? 
Да.

14) Могат ли готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK® да се нанасят с армираща лента от 
фибростъкло? 
USG изрично не препоръчва това и изключва гаранция!
USG препоръчва използването само на хартиени 
армиращи ленти SHEETROCK®.
При използването на армиращи ленти от фибростъкло 
при първото нанасяне може да се удължи времето за 
съхнене, защото се нанася повече материал /респ. при 
използването на хартиена армираща лента се нанася по-
малко/. Освен това здравината на хартиените армиращи 
ленти е много по-голяма в сравнение с тези на другите 
армиращи ленти!

15) Може ли да се промени времето за съхнене? 
Принципно в помещенията трябва да се осигури 
съответното проветряване, за да се намали 
относителната влажност на въздуха в помещението. Не 
е препоръчително съкращаването на времето за съхнене 
на готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®  като 
се прибавя цимент или гипс, въпреки че това понякога се 
практикува.
Някои от положителните характеристики на готовите 
шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® /удължено 
време за работа, без фира, машинно нанасяне..../ в 
такъв случай естествено вече не важат! USG не носи 
отговорност!

16) При каква температура могат да се нанасят 
готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®? 
Стайната температура и температурата на готовите 
шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® трябва да са 
минимум 100С. Не затопляйте фугопълнителя изкуствено!
Указание:
Изрично не се препоръчва нанасянето на химически 
втвърдяващи се прахообразни фугопълнители върху 
готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK®. 
Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® са 
значително по-подходящи отколкото прахообразните 
фугопълнители!

Указания за нанасянето &
 често задавани въпроси
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Бояджиите също могат да се възползват от предимствата,  
които предлагат готовите шпакловки и фугопълнители 
SHEETROCK®. Тук трябва да се споменат най-вече 
комфортът при нанасянето и резултатът, които се 
получават от добрата вискозност, лесното  сваляне и 
лесното шлайфане. 

Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® 

са изключително подходящи и за ремонтни работи, 
защото отпада смесването и на обекта не е необходима 
вода. Взема се само толкова фугопълнител, колкото е 
необходимо. Материалът може да се съхранява дълго в 
затворена кофа.

Освен това готовите шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® се транспортират лесно и не замърсяват колата. 

Универсалните готови шпакловки и фугопълнители SHEET-
ROCK® могат да се използват много добре и за цялостното 
шпакловане на гипсови пукнатини.

SHEETROCK®  
За бояджията 

Готовите шпакловки и фугопълнители SHEETROCK® - 
най-подходящи за креативно приложение. 

� Универсалните готови шпакловки и фугопълнители 
      SHEETROCK® могат да се смесват безпроблемно с      
      обичайните оцветители за латекс и предлагат много  
      възможности за цветното оформление на   
      повърхностите.

� Това е възможно както върху гипсокартонени   
      повърхности, така и върху измазани стени.

� Универсалните готови шпакловки и фугопълнители  
      SHEETROCK®  са изключително подходящи за          
      нанасянето на релефи върху гипсокартонени или   
      измазани повърхности.

� Структурите се нанасят изключително лесно с шпакла,  
      гъба или валяк.

� След съхненето така 
      оформената 
      повърхност 
      трябва да се 
      боядиса с 
      интериорна боя.
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С продуктите на USG можете да превърнете идеите си в реалност почти 
навсякъде, където хората живеят и работят. Търговски обекти, обществени или 
жилищни сгради - ние имаме готови решения за всеки ваш обект. 

USG е водещ световен производител на интериорни материали. Нашата 
компетентност е резултат на едновековния ни опит, който отбелязахме през 
2002 година заедно със стогодишнината на нашата компания.

Винаги може да разчитате на новаторски продукти и решения от USG.

Свържете се с нас и открийте нашите възможности.

USG Интириърс Хелас ООД
Търговско Представителство България
София 1113
ул. Акад. Методи Попов
бл. 48, вх.В, ет.2, ап.12

Тел: +359 2 872 45 81
Факс: +359 873 27 05
e-mail: info-bg@usg.com
e-mail: vboshnakov@usg.com

Интериорни системи за всяко приложение и всякакъв бюджет

перфектният
ИНТЕРИОР

Системи за 
окачени тавани
Готови шпакловки 
и фугопълнители 
SHEETROCK®

Аксесоари
Инструменти
Машини за 
шпакловане 
TapeTech®
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