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НАКРАТКО ЗА

STYRODESIGN

ФАСАДНИ И ИНТЕРИОРНИ ПРОФИЛИ

StyroDesign е компания, предлагаща богата гама от готови
решения в сферата на интериорните и фасадни декоративни
профили, както и възможност за работа по индивидуален 

проект на клиента. Работим с технологии от най-ново 

поколение, което ни позволява да предлагаме решения от 

най-високо качество. Партнираме си с водещи световни
компании от света на интериорния и фасаден дизайн и сме
официален дистрибутор на Gaudi Décor за България и 

Балканския полуостров.

Някои от най-знаковите търговски, жилищни, обществени и ваканционни
сгради са оформени с продуктите от нашите серии;

Постоянни инвестиции в нови производства и съблюдаване на актуалните
тенденции в интериорния и фасаден дизайн;

Предоставяне на свободен достъп до редица допълнителни услуги с цел
улесняване работата на нашите клиенти и партньори;

 

 

450 000
ЛИНЕЙНИ МЕТРА ОТ
НАШИТЕ ФАСАДНИ
ПРОФИЛИ ОТ EPS

РАЗКРАСИХА СГРАДИ ИЗ
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
САМО ПРЕЗ 2018 Г.

5 000
ЛИНЕЙНИ МЕТРА ОТ
НАШИТЕ ИНТЕРИОРНИ
ПРОФИЛИ ОТ PU И 

HDPS РАЗКРАСИХА
ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕЗ 

2018 Г.

5 000
ПРОДУКТА ОТ 4

РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛА
МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ 

В НАШЕТО ПОРТФОЛИО
ЗА ИНТЕРИОРЕН И
ФАСАДЕН ДИЗАЙН.

https://styrodesign.eu/


ФАСАДНИ И ИНТЕРИОРНИ ПРОФИЛИ

МИСИЯ И ИСТОРИЯ
Пътят и плановете на STYRODESIGN

Ясно съзнавайки и оценявайки
красотата на формата и
значимостта на детайлите в
древната архитектура, ние
искахме да намерим начин да
пренесем достолепието на
сградите от миналото в днешно
време. Предвид недостатъците
на съществуващите
технологии от гледна точка на
цена, технически изисквания,

монтаж и други, решихме да
потърсим по-ново и иновативно
решение, което да съчетава
красотата на изминалите епохи
с напредването на технологиите
в днешно време.

 

Така се роди идеята за
StyroDesign. Днес нашата
основна мисия е да скъсим
дистанцията между
обикновения човек и
концепцията за мечтания
изглед на неговия дом.

 

 

Или иначе казано – да
спомогнем в изграждането на
функционални и естетически
издържани сгради в
хармония с редица
архитектурни стилове.

Съумяваме да постигнем това
като предоставяме широк
набор от висококачествени и
икономически-ефективни
решения, способни да
задоволят целите на всеки
един проект.

 

Дългогодишният ни опит ни
позволи да се установим като
лидер в своята ниша,

не само в България, но и на
Балканския полуостров. Днес
ние работим с редица
клиенти и партньори и
заедно успяваме да
създаваме една устойчива и
функционална
градска и извънградска среда.

"Ние предлагаме на проектите този щрих, който им липсва,
за да превърнат обикновената сграда, в забележителност."

- Иво Колев, CEO
StyroDesign

https://styrodesign.eu/


ФАСАДНИ И ИНТЕРИОРНИ ПРОФИЛИ

STYRODESIGN

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Решенията за интериорен дизайн от нашата гама позволяват пресъздаването на всяка една
идея или креативна концепция бързо, лесно и достъпно. Така, всеки един може да оформи
красиви помещения в дома, провинциалната вила, офиса или хотелския комплекс, придавайки
усещане за лукс и аристократизъм. 

 

Гамата от интериорни профили и декорации комбинира в себе си, както особено достъпни и
икономически-ефективни решения, така и широк набор от възможности за комплексни
комбинации от форми и структури, спомагащи за постигането на сложни и детайлни
концепции.

Интериорни профили от PU

Интериорни профили от HDPS

Интериорни профили от EPS

https://styrodesign.eu/interiorni-profili-i-dekoratsii/
https://styrodesign.eu/interiorni-profili-i-dekoratsii/


ФАСАДНИ И ИНТЕРИОРНИ ПРОФИЛИ

ФАСАДЕН ДИЗАЙН

Фасадните профили на StyroDesign се характеризират със своето ниско
тегло и особена здравина, които спомагат за намаляване напрежението
върху фасадата и гарантират дълготрайна експлоатационна надежност,

без значение от агресивността на атмосферните условия. Това
предоставя достъпна, надеждна и естетически-издържана алтернатива
на традиционните мраморни и гипови орнаменти, използвани през
изминалите епохи.

 

Наред с тях предлагаме и декоративната имитация на дърво, включваща
в себе си широк набор от елементи в три основни направления –

декоративни дървени греди, декоративни фасадни дъски и декоративен
сайдинг.

Фасадни профили от PU

Фасадни профили от EPS

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 3D

ФОРМИ И РЕЛЕФИ

Изработка на единични детайли по предоставена скица     

Изработка на мащабни детайли по предоставен проект (статуи,

орнаменти и др.)

Изработка на отливки за серийно производство на по-голям брой
детайли

Посредством използване на най-новите технологии в индустрията,

StyroDesign предлага и възможността за производство на индивидуални
решения, създадени според проектните изисквания. След предаване на
скица, ние можем да изработим всякакъв тип триизмерни детайли,

подходящи за дообогатяване архитектурния стил на сградите, за които са
предназначени. Част от възможностите:

 

 

За изработката на орнаментите могат да се използват материали като EPS,

бетон, високоякостни бетонови смеси, епоксиди, дърво, мрамор и камък.

https://styrodesign.eu/arhitecture/
https://styrodesign.eu/arhitecture/
https://styrodesign.eu/
https://styrodesign.eu/produkti-kategoria/
https://styrodesign.eu/produkti-kategoria/


ФАСАДНИ И ИНТЕРИОРНИ ПРОФИЛИ

STYRODESIGN

ПРЕДИМСТВАТА ОТ
ПАРТНЬОРСТВОТО С НАС

Доверен партньор с доказана история и множество доволни клиенти в
цяла Европа;

Достъп до технологии от последно поколение предоставящи
конкурентно предимство;

Пълен набор от документи и сертификати за участие в търгове,

проекти и обществени поръчки за пълна прозрачност;

Преференциални цени и достъпни условия;

Безплатна консултация и технически съвети относно спецификите на
проекта;

Възможност за работа по индивидуален проект и изисквания на
клиента;

Достъп до библиотека с 2D и 3D чертежи с цялата ни продуктова гама
за улесняване планирането на проекта;

 

 

 

 

 

 



ФАСАДНИ И ИНТЕРИОРНИ ПРОФИЛИ

STYRODESIGN

ЧАСТ ОТ ПРОЕКТИТЕ НИ

ZSAR OUTLET VILLAGE

Финландия

АПАРТ ХОТЕЛ
"АФРОДИТА РОУЗ"

гр. Свети Влас

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА

гр. Бургас

https://styrodesign.eu/
https://styrodesign.eu/project/zsar-outlet-village/
https://styrodesign.eu/project/zsar-outlet-village/
https://styrodesign.eu/project/zsar-outlet-village/
https://styrodesign.eu/project/zsar-outlet-village/
https://styrodesign.eu/project/zsar-outlet-village/
https://styrodesign.eu/project/apart-hotel-afrodita-rouz/
https://styrodesign.eu/project/apart-hotel-afrodita-rouz/
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https://styrodesign.eu/project/apart-hotel-afrodita-rouz/
https://styrodesign.eu/project/ednofamilna-kashta-kraymorie/
https://styrodesign.eu/project/ednofamilna-kashta-kraymorie/
https://styrodesign.eu/project/ednofamilna-kashta-kraymorie/


гр. Русе, ул. "Калнъ дере" №15 +359 88 574 0220

www.styrodesign.eu office@styrodesign.eu

https://styrodesign.eu/product_category/durveni-gredi/
https://styrodesign.eu/product_category/durveni-gredi/
https://styrodesign.eu/
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