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Кои сме ние? 
Основана през 2003 година, "Футура Констракшън Полимерс" развива успешна дейност по 

развитие и внедряване на нови, по-ефективни технологии в строителството.  
Редица известни днес на пазара продукти (сред които полиурея, хибридни полиуретани, 

Стирокрейт, Марбелайт и много други), дължaт полулярността си на всеотдайната работа на 

нашите специалисти. Материалите, които се използват са не само екологично безопасни, но 
осигуряват и очевидни конкурентни предимства на нашите клиенти. Нашите основни цели са 

високо качество и възхитеният клиент, а работата с нас е едно приятно изживяване и незабравим 
спомен. Няма значение дали Вие управлявате голяма или малка строителна фирма, индустриално 

предприятие или сте селскостопански производител, вниманието и гаранцията са наша фирмена 
политика. След като поемем ангажимент към Вас, допълнителни проблеми са Ви спестени.  

Футура Констракшън Полимерс" подбира най-добрите продукти и технологии за Вас измежду 

реномирани доставчици от САЩ, Германия, Италия, Холандия и Франция.  
 

 
 
Какво предлагаме? 

Топло- и хидроизолация на покриви. Покривът, неговото изграждане, 
ремонт и поддръжка са скъпи дейности. Инвестирайки в него, Вие очаквате 

максимални резултати. Ето какво Ви предлагаме: 
Чрез използването на различни материали на базата на двукомпонентни 

полимери, създаваме или санираме вашият покрив, придавайки му качества, 

недостижими за традиционните технологии. Покривите от полиуретан и УВ 
устойчива полиурея са перфeктни не само на външен вид, но и във всяко 

отношение. Освен че са безшевни, те са продукт и на най-новите разработки в 
областта на строителната химия - имат най-висок коефициент на топлоизолация, 

поставят се без термомостове, водо- и паро- устойчиви са, лесни за поддръжка и 
енергоспестяващи. Нещо повече, те са по-изгодни във финансово и времево 

отношение, тъй като в повечето случаи не е необходимо да се отстраняват старите 

и компрометирани настилки, а покривът става със скорост от 500-700 кв.м на 
ДЕН!!!.  

Проектният им живот надхвърля 100 години, имат ГАРАНЦИЯ срещу протичане 
(от 10 до 30 години), а най-горният им слой VFI-540 – за устойчивост на УВ-лъчи. В САЩ 

този покрив е сертифициран за системата Energy Star и Green Seal. 

 Искате да паспортизирате и сертифицирате вашата сграда относно нейната енергийната 
ефективност– няма проблеми.    

 
Подови покрития. Нашите подови покрития осигуряват превъзходна здравина, най-висока 

степен на устойчивост  на износване, еластичност и устойчивост на напукване дори при -30°С. 
Освен отлични физически качества, те притежават и завидна химическа устойчивост. Не се влияят 

от масла, горива, разтворители, от повечето киселини или основи. Нанасят се изключително бързо, 

посредством специално оборудване и буквално след 30 секунди подът е готов за експлоатация – 
веднага, без загуба на време за престой. 
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Изолация на бетони. Полиуреята е сигурна защита за основи на сгради, 
водосъдържатели, пречиствателни станции, геомембрани, зоопаркове и навсякъде, където бетонът 

има нужда от защита. Продуктът, от който се нуждаете, е VFI-206 - 100% полиурея и гарантирано 
притежава тези уникални качества. Нанесен върху бетон, този материал устоява на пълзящи 

пукнатини, огромни абразивни натоварвания, химически и механични атаки.  Съхне за секунди и 

съоръжението е готово за експлоатация веднага – с максимално кратко спиране на производството. 
Бързо, качествено, изгодно. Еластичността му при ниски температури /до -30°С/ се използва в 

хладилните складове. Материалът се нанася безшевено – без фуги, пори и снадки, химически 
стабилен е и притежава сертификат за контакт с храни и питейна вода. 

 
 
 

Изолация на метални и железобетонни съоръжения. Високото качество и уникалните 

свойства на предлаганите от нас материали ги правят предпочитани в много области на 
строителството, където се залага на сигурните решения. Едни от най-отговорните и скъпи 

съоръжения, като мостове, тунели, виадукти хранилища, цистерни, трябва да се предпазят от 
химични и механични атаки, от корозията и абразивните сили на околната среда и водата. С 

полиуреята на "Футура Констракшън Полимерс" вашите съоръжения са тотално капсулирани за 

десетилетия безаварийна работа. 

 
 

 
Защо "Футура Констракшън Полимерс"?  

От времето, когато започнахме популяризирането на тези нови технологии в България, 

натрупахме сериозен опит и знания. Работим съвместно с акредитирани фирми към 
Агенцията за Енергийна Ефективност. Имаме изпълнени редица отговорни обекти в 

страната и чужбина. Нашето знание за процесите и технологииите в този сектор ни 
правят предпочитан партньор за професионалистите. Имаме доверието на фирми 

от Франция, Холандия, Гърция, Португалия, Италия и ОАЕ.  

Фирмата е и активен член на европейската „Асоциация за развитие на полиуреята” със 
седалище в Брюксел. 

Активното сътрудничество с водещите световни производители на материали и машини ни 
позволява да намираме най-правилната комбинация от материали и технологии за нанасяне на 

покритията и осигуряване на желания резултат. 
 

В България наши покриви и покрития от полиурея могат да се видят на много места като: 

училища, детски градини, завод „Енергия”, бензиностанции „OMV”, болница „ТОКУДА” и редица 
други. 

 


