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КОНЦЕПЦИЯТА
Универсалната кофражна система Геопласт е 
проектирана да бъде лека и проста за най-добра 
производителност и ергономичност, 
намалявайки въздействието на строителните 
обекти върху околната среда.
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ЛЕКА БЪРЗА УПОТРЕБА

ЛЕКА И ЕРГОНОМИЧНА СИСТЕМА

Удобните за потребителя 
инструменти са по-безопасни, 
по-лесни за използване и 
по-продуктивни. факт е, че 
многократното вдигане на 
тежко оборудване причинява 
умора и контузии. Кофражът 
Геопласт тежи средно 
15 кг/м2, като нито един 
елемент не е по-тежък от 11 
кг: това означава, че с цялата 
система винаги може да се 
работи на ръка във всяка 
ситуация. Работата с кран 
вече не е задължителна, 
което дава много по-голяма 
гъвкавост на строителната 
площадка без никакъв 
компромис по отношение на 
здравето и безопасността.

Добре конструираният 
кофраж е лесен и бърз за 
използване. Кофражът 
Геопласт използва 
инжекционно формован ABS 
по умен начин, с възможно 
най-малко компоненти. 
Ниското тегло и простотата 
подобряват скоростта на 
използване. Кофражните 
елементи с различна форма и 
размер могат да бъдат лесно 
сглобени и използвани заедно 
с ограничено количество 
дървен материал за пълнеж.

Ниското тегло и модулната 
конструкция правят 
складирането и логистиката 
на кофраж Геопласт наистина 
лесни. Влагата и водата не 
повлияват на панелите по 
никакъв начин, не са 
необходими сухи условия за 
съхранение. Ниското тегло на 
системата означава, че не е 
необходим кран или камион с 
кран за боравене с кофража, 
което значително опростява 
логистиката.
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ЗДРАВА МОДУЛНА
СИСТЕМА ДЕКОФРИФАНЕ

ОПРОСТЕНА И ПРОДУКТИВНА

 

ABS е много здрав полимер, 
устойчив на удар и абразия. 
Кофражът Геопласт издържа на 
натиск до 80 kN/m2. Отличната 
температурна стабилност на 
ABS е от ключово значение за 
полезността на кофража както 
при горещ, така и при студен 
климат. Дългогодишният опит 
показва, че правилно 
обработеният кофраж Геопласт 
може да се използва за повече 
от 100 цикъла.

Елементите на кофража на 
системата Геопласт  са модулни, 
проектирани да пасват заедно в 
много комбинации, за да 
отговарят на точните изисквания 
на всяка строителна площадка. 
Панелите са прецизни по размер 
и форма и напълно 
взаимнозаменяеми и споделят 
общ метод на закрепване за 
намаляване на общия брой 
елементи, необходими за 
изработка на кофража.

Бетонът не залепва по  
хлъзгавата повърхност на ABS, 
което прави кофража на 
системата Геопласт много лесен 
за поддържане чист просто чрез 
почистване с вода, без да се 
изисква никакъв почистващ 
препарат. Докато 
освобождаващите агенти не се 
изискват строго, възможно е да 
се използва масло на водна 
основа. Бързото почистване 
означава бърза промяна на 
оборудването. Времето е 
най-ценната стока на 
строителната площадка: 
кофражът на системата 
Геопласт оптимизира 
производствения цикъл на 
бетона.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ABS

УСТОЙЧИВ

9003-56-9

1.04–1.06 g/cm3

0.1W/m-1 K-1

0.14 mm/m/°C

-20°C to +80°C

Силни Киселини : Добър
Разредени киселини : Отличен
Алкали: Отличен

2.1 GPa

RR 96

ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) е добре известен със своята устойчивост на удар и издръжливост и има 
отлична стабилност при натоварване. Той толерира широк диапазон от температури и като цяло има полезни 
характеристики от -20°C до +80°C, а устойчивостта на удар не спада бързо при по-ниски температури.
Тези свойства правят ABS перфектния материал за тежките условия на строителни обекти, както е доказано от 
професионалния кофраж Геопласт. Освен това ABS е известен с това, че е твърд, гладък и непорьозен, 
осигурявайки отлично повърхностно покритие на бетона.

Отговорният екологичен подход към дизайна на продукта е много важен: ABS не се рециклира в суровини, поради 
което здравият и дълготраен кофраж на Геопласт е проектиран с помощта на рециклиран полимер. Още по-добре, в 
края на полезния си живот кофражът Геопласт ще бъде преработен на 100% в продукт със същото високо качество 
в следващия си жизнен цикъл, като по този начин се избягват пластмасовите отпадъци. Поради ниското си тегло, по 
време на логистиката и манипулирането на системата Геопласт се използва по-малко енергия в сравнение с 
традиционния кофраж, което намалява количеството емисии на С02. Подмяната на дървените кофражни елементи 
със системата Геопласт означава рязко намаляване на количеството дървесни отпадъци поради рязане и оформяне 
на строителната площадка.

Характеристики

Материал                                                                   

CAS Номер

Плътност

Топлопроводимост

Линейно термично разширение

Температурна амплитуда

Типичен модул на огъване

Типична якост на повърхността

Разтворим във вода      

Устойчивост на корозия   

НЕ

Спецификация
АБС
( Акрилонитрил-бутадиен-
стиренът)
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ЗАКЛЮЧВАЩАТА ДРЪЖКА УНИВЕРСАЛНИЯТ 
КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ВСИЧКИ КОФРАЖИ ГЕОПЛАСТ

ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА РАЗУМНО ПРОЕКТИРАНЕ

Характеристики Спецификация

 

 

 

PA66 Polyamide 
(Nylon)

32131-17-2

1.32 g/cm3

-20°C to +80°C

7200 MPa

RR 90

НЕ

Никой не иска да губи време в работата си. Геопласт разработи своята кофражна система с много ясна и проста 
концепция: използване на възможно най-малко различни елементи. Използването на полимери даде възможност 
да се създаде лесен, лек, но много силен метод на заключване, използвайки една проста, умна форма. 
Полимерът, избран за заключващите дръжки, е вариант с висока устойчивост на PA66 (обикновено известен като 
„найлон“), една от най-здравите пластмаси, налични в търговската мрежа.

Една кофражна система е толкова здрава, колкото нейните заключващи елементи. Всяка заключваща дръжка 
Геопласт има крайна якост на опън от 1,2 тона: тази изключителна производителност прави кофражната система 
здрава и много надеждна. Заключващите дръжки също са проектирани за безкомпромисна безопасност: просто 
завъртане на 90 градуса във всяка посока заключва панелите; червеният цвят контрастира с черните панели, 
което прави визуалната проверка на наличието и правилното заключване много лесна и ясна; не е необходим чук, 
намалява се риска от нараняване.

Материал                                                                   

CAS Номер

Плътност

Топлопроводимост

Линейно термично разширение

Типична якост на повърхността

Разтворим във вода      

Устойчивост на корозия   
Силни Киселини : Добър
Разредени киселини : Отличен
Алкали: Отличен
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ГЕОПАНЕЛ   

Кофражна система за стени   
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Елемент
Номинален 
размер (м)

Размер 
(мм)

Kонтактна 
повърхност (m2)

Тегло
(кг)

СИСТЕМАТА ГЕОПАНЕЛ

1210 mm

60
5 

m
m

1.20 x 0.60 1210 x 605 0.732 10.38

0.40 x 0.60 404 x 605 0.244 3.85

0.35 x 0.60 353 x 605 0.214 3.53

0.30 x 0.60 303 x 605 0.183 2.82

0.25 x 0.60 252 x 605 0.152 2.59

0.20 x 0.60 202 x 605 0.122 2.29

0.15 x 0.60 150 x 605 0.091 2.04

0.05 x 0.60 50 x 605 0.030 0.75

0.04 x 0.60 40 x 605 0.024 0.69

0.03 x 0.60 30 x 605 0.018 0.62

0.10 x 0.60 100 x 605 0.036 1.31

0.46 x 0.60 460 x 605 0.182 4.92

0.61 x 0.60 610 x 605 0.272 6.14

0.30 x 0.30 x 0.10 303 x 303 x 100 0.152 3.96

0.30 x 0.10 x 0.60 303 x 100 x 605 0.244 3.86

0.25 x 0.60 252 x 605 0.152 2.99

Цялата идея зад Геопанел е простота. 

Концепцията е, че един човек трябва да може да използва 
кофража безопасно, дори да работи самостоятелно и без 
кран: затова нито един елемент от системата Геопанел не 
тежи повече от 11 кг.

Геопанел е универсален и се използва за стени, 
фундаменти, шахти, носещи стени, както и за кофраж на 
покривни плочи (в комбинация с Геоскай елементи). 
Работата с кофраж трябва да бъде проста и интуитивна. 
Буквално отнема само няколко минути, за да разберете как 
работи Геопанел: дори неквалифициран персонал може да 
започне да го използва практически веднага.

Геопанел 120x60 е в основата на кофражна система, където 
цял набор от компоненти се свързват в огромен брой 
комбинации и форми. Понякога просто не са налични 
чертежи за обекта и кофражът трябва да е достатъчно 
прост, за да се настрои по логичен, лесен и ефективен 
начин. Серията Геопанел включва ъгли, крайни панели, 
компенсации и аксесоари, които заедно правят тази задача 
проста и ясна.

ГЕОПАНЕЛ 120х60

ГЕОПАНЕЛ 40х60

ГЕОПАНЕЛ 35х60

ГЕОПАНЕЛ 30х60

ГЕОПАНЕЛ 25х60

ГЕОПАНЕЛ 20х60

ГЕОПАНЕЛ 15х60

ГЕОПАНЕЛ 5х60

ГЕОПАНЕЛ 4х60

ГЕОПАНЕЛ 3х60

ГЕОПАНЕЛ WP

ГЕОПАНЕЛ CL 20-25-30

ГЕОПАНЕЛ CL 35-40-45

ГЕОПАНЕЛ ДВОЕН ЪГЪЛ

ГЕОПАНЕЛ ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ

ГЕОПАНЕЛ ВЪНШЕН ЪГЪЛ
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10

НЕОБЯТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ   

КРЪГЛИ КОЛОНИ И СТЪЛБОВЕ   АСАНСЬОРНИ ШАХТИ   

ЯМИ И ИЗКОПИ  

МАЗЕТА И БУНКЕРИ  

РЕНОВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ

СТЕНИ, НОСЕЩИ СТЕНИ

НОСЕЩИ КОЛОНИ

ЕЛИПСОВИДНИ КОЛОНИ   

ФУНДАМЕНТИ НА ПИЛОНИ И МАЧТИ   

КОЛОНИ НА МОСТ

РЕМОНТ НА КОЛОНИ

УГОЛЕМЯВАНЕ НА КОЛОНИ

Ръчните кофражни панели Геопанел имат почти безкрайна гама от приложения, осигурявайки най-добра 
себестойност, когато не са налични кранове или тежкотоварно оборудване. Независимо дали обновявате 
историческа сграда в претоварения център на столицата, строите нов дом за младо семейство, изливате основите 
на индустриален имот в развиваща се страна или правите кофражите на носещи стени в многоетажна сграда, 
Геопанел е инструмент, който всяка строителна компания, малка или голяма, ще намери за безкрайно полезен.

Кофражните секции могат да се монтират предварително на земята, както и да се свалят и обработват, без да се 
превишават ограниченията за тегло при ръчна работа. По същия начин, демонтажът не изисква разглобяване на 
целия кофраж, а по-скоро се извършва чрез разделянето му на секции, съставени от множество панели, които 
могат лесно да се преместват на ръка.

 



височина 1.81 m височина 2.42 m височина 3.02 m височина 3.63 m

ПРОСТАТА ТЕХНОЛОГИЯ 
НА ГЕОПАНЕЛ

Геопанел 120х60 лесно формира стени с дебелина от 0.6м до 3.60м
Останалите панели от системата ГЕОПАНЕЛ позволяват работа и с по-малки дебелини.
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ЪГЛОВА СИСТЕМА
С Геопанел ъглите се оформят лесно, тъй като системата 
включва специални вътрешни и външни ъглови панели, 
които работят заедно с различни по размер малки 
Геопанел елементи. Стандартните ъглови модули 
Геопанел са подходящи за оформяне на стени с 
дебелина от 100 mm и повече, със стъпки от 50 mm и се 
предлагат на стъпки от 605 mm във височина. 
Елементите Геопанел 120x60 - стандартният градивен 
елемент на кофражната система - винаги се поставят 
един срещу друг, за да образуват стени и се 
подравняват, за да позволят на прътите да преминат 
през тях. Тъй като относителното положение на 
вътрешния и външния ъгъл варира в зависимост от 
дебелината на стената, се използват различни по размер 
малки Геопанел елементи за запълване на празнината 
между външния ъглов панел и най-близкия елемент 
Геопанел 120x60. Възможните комбинации от размери на 
стените са многобройни, кратката справка на тази 
страница е от техническото ръководство на Геопанел, 
където има по-задълбочени подробности. Ъгловият 
кофраж Геопанел използва прътове за подравняване за 
постигане на най-голяма здравина и прецизност. 
Подробности за позицията и количеството на прътите за 
подравняване също са показани в техническото 
ръководство.
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300 400
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ДЕБЕЛИНА 250 mm ДЕБЕЛИНА 450 mmДЕБЕЛИНА 150 mm ДЕБЕЛИНА 350 mm

ДЕБЕЛИНА 100 mm ДЕБЕЛИНА 300 mm ДЕБЕЛИНА 400 mmДЕБЕЛИНА 200 mm

Геопанел вътрешен ъгъл

Геопанел външен ъгъл
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Т-ОБРАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
Геопанел вътрешен ъгъл

Геопанел външен ъгъл
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350
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T
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250 300
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T
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T

600
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T
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T

300

350 300
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T
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T

400

ДЕБЕЛИНА 250 mm ДЕБЕЛИНА 450 mmДЕБЕЛИНА 150 mm ДЕБЕЛИНА 350 mm

ДЕБЕЛИНА 100 mm ДЕБЕЛИНА 300 mm ДЕБЕЛИНА 400 mmДЕБЕЛИНА 200 mm

Системата Геопанел позволява лесно образуване на т-образни елементи 
и колони с най-разнообразни размери и дебелини

ГЕОПАНЕЛ Вътрешен Ъгъл
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Гамата компенсационни елементи Геопанел добавя гъвкавост и прецизност към системата и осигурява 
предимствата на контактната повърхност на кофража, изцяло изработен от ABS.

Комбинацията от два последователни компенсационни елемента позволява да се компенсират между 30 mm 
и 100 mm на стъпки от 10 mm. Сред възможните приложения могат да са ъглови комплекти за размери, 
които не са кратни на 50 мм. Това е полезно, когато стандартният размер на тухлената зидария е извън 
50-милиметровата матрица на Геопанел

ГЕОПАНЕЛ Вътрешен Ъгъл

3

3

60

60

60

60

4

4

5

5

60

60

60

60 60

60 60

60

60

60

60

60

33

33

60 60

60 60

4360 60

4360 60

44

44

6060

60 60

60

60

60

60

45

45

55

55

ВКАРВАНЕ ЗАКЛЮЧВАНЕ ОТКЛЮЧВАНЕ

РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 30 мм РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 40 мм  РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 50 мм  РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 60 мм  

РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 70 мм  РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 80 мм  РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 90 мм РАЗМЕР НА КОМПЕНСТОРИ 100 мм  

КОМПЕНСАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ГЕОПАНЕЛ

ГЕОПАНЕЛ 5х60

Гайка за компенсатор
Компенсатор на 

шпилка
Компенсатор ключ

ГЕОПАНЕЛ 4х60 ГЕОПАНЕЛ 3х60
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При необходимост лесно се комбинира с дървени елементи, посредством предварително направени малки дупки,
през които лесно може да се забие пирон или видия. 
Този метод се използва при специфични разстояния или височини, които не могат да се достигнат със стандартните
размери на панелите от нашата гама.

ГЕОПАНЕЛ WP КОМБИНИРАН С ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

СТЕНИ ПОД СЪЩЕСТВУВАЩИ ГРЕДИ ИЛИ ПЛОЧИ
Геопанел предлага отлично решение за кофраж за бетонни стени за изливане на закрито, под съществуващи греди или 
плочи. Гъвкавата му настройка и ниското тегло позволяват ръчна работа без често сложното, скъпо или потенциално 
опасно използване на подемни машини в затворени пространства и без достъп отгоре.

 ГЕОПАНЕЛ WP
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ГЕОПАНЕЛ СТЕНИ
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Всички знаем, че в различните проекти, размерите на стените обикновено са със специфични размери. 
Благодарение на гъвкавата ГЕОПАНЕЛ система, може да се постигне наливане на стена  с височина до 3.6 метра
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Носещите стени се изграждат, за да противодействат на ефектите от страничните натоварвания като вятър или 
земетресения, които действат върху конструкциите. Геопанел прави оформянето на носещата стена лесна задача: 
неговата гама от размери и лекота на използване добавят необходимата гъвкавост към операциите на обекта. 
Преградните панели Геопанел CL са особено полезни в края на стените или като кофраж от къса страна на носеща 
стена (или дълги колони), оформени с Геопанел, като се избягва дървен материал и се запазват всички предимства 
на системния кофраж. В някои случаи те се използват в комбинация с вътрешни ъгли Геопанел за оформяне на 
колони, стърчащи от стена. Елементите Геопанел CL са регулируеми по размер, за да се приспособят към 
дебелина на стената от 200 до 450 mm, на стъпки от 50 mm.

Възможните размери са:

НОСЕЩИ СТЕНИ
60

CL 20-25-30

6060 60

CL 20-25-30

CL 35-40-45

60 60

CL 35-40-45

60 60

60 60

CL 20-25-30

60 60

CL 35-40-45

 

Геопанел CL 20-25-30 за дебелина на стена от 200 до 300 мм. 

Геопанел CL 35-40-45 за дебелина на стена от 350 до 450 мм.

ДЕБЕЛИНА 200 mm

ДЕБЕЛИНА  350 mm

ДЕБЕЛИНА  250 mm

ДЕБЕЛИНА  400 mm

ДЕБЕЛИНА  300 mm

ДЕБЕЛИНА  450 mm

Геопанел CL

ГЕОПАНЕЛ CL
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АСАНСЬОРИ И СТЪЛБИЩА
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Прецизните размери на бетона, постигнати с Геопанел, са важни за по-бързото и гладко инсталиране на 
асансьора по-късно. Ниското тегло на панелите позволява безопасна работа, избягвайки рисковото боравене с 
тежки елементи с кран в затворени пространства.
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Геопанел е лесен за използване кофраж, когато се работи за изграждане на стени, включващи или обграждащи 
вече съществуващи колони, независимо дали са бетонни или стоманени. Това е особено полезно за промишлени 
и селскостопански сгради, където Геопанел се превръща в проста и бърза опция за кофраж

СТЕНИ, ОБВИВАЩИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КОЛОНИ

ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
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ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ
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Геопанел е перфектният кофраж за лентови основи, напречни греди, надпилотни плочи и основи на колони. По 
време на началните фази на строителната площадка не е наличен кран: ръчният системен кофраж е идеално 
пригоден за бързо и безопасно извършване на работата, без компромис с качеството и прецизността на бетона.

Геопанел е просто страхотен кофраж за фундаменти: независимо дали става дума за лентови основи, надпилотни 
плочи и основи на колони, Геопанел ще се справи със задачата. Тъй като ABS полимерът изобщо не се влияе от 
водата, е лесно да се монтира кофраж Геопанел дори при мокри и кални условия. Панелите няма да претърпят 
никакви повреди и ще бъдат много лесни за поддържане чисти. Цяла серия от аксесоари предоставя множество 
начини за поддържане на панелите. Осигурен е и лесен интерфейс с дървен материал за максимална гъвкавост 
на място.

ФУНДАМЕНТИ
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КОФРАЖ ЗА МАЗЕТА

ПОДЗЕМИЯ И БУНКЕРИ

Лекият кофраж осигурява очевидни предимства при изливането на бетон за мазета. Възможността за работа 
без кран е предимство във всеки ранен етап от проекта, а бетоновите работи за сутерен не са изключение. 
Компаниите, специализирани в мазетата, често нямат достъп до крана и трябва да работят с автокран или на 
ръка: Геопанел може лесно да се манипулира в тесните пространства, оставени от изкопа, и по този начин 
безопасността на обекта се подобрява.
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РЕЗЕРВОАРИ И НАПОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
Проектите за напояване с вода и напоителни резервоари за пречистване и съхранение на вода са инфраструктурни 
проекти, често разположени в селските райони, където логистиката може да бъде сложна и скъпа. 
Ниското тегло на материала Геопанел, неговата лекота на боравене и сглобяване дори в предизвикателна ситуация 
го правят идеалното решение за структури за контрол на вода/поливане, язовири, дренажни ями, подпорни стени, 
водостоци, резервоари за дъждовна вода и др. Гъвкавостта при използването на тази модулна система и 
неограничените комбинации, които тя позволява при бъдещи приложения, позволяват бързо възстановяване на 
направените инвестиции.

РЕМОНТНИ РАБОТИ
С предимства като гъвкавост в тесни пространства, лесната работа, правилния размер, за да се побере 
практически навсякъде, Геопанел е идеалният кофраж за ремонтни дейности, големи или малки. Геопанел се 
вписва във всяка ситуация благодарение на удобния си размер, неусложнената логистика и прецизното 
изпълнение, което позволява. Работата с бетон около тухли и блокове с Геопанел е практична и лесна.
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ЯМИ И ШАХТИ
Стенните от ABS панели Геопанел могат да се използват за създаване както на вътрешен, така и на външен кофраж за 
бетонни ями, както директно на място, така и при сглобяване извън обекта. Модулни, означава, че можете да правите 
ями с различни форми и размери: ями за дъждовна вода, канализационни шахти, шахти за асансьор и други. 
Кофражът Геопанел е лек и лесен за използване, позволява бързо инсталиране в затворено пространство без нужда 
от кранове или подемно оборудване и може да се използва повторно в много бъдещи проекти благодарение на своята 
модулност и гъвкавост.  

РЪЧЕН КОФРАЖ
Работите с бетон в отдалечени райони изискват гъвкава логистика. Компактният размер и ниското тегло на 
Геопанел премахват усложнението от необходимостта да се донасят и да се работи с подемни устройства на 
място. Геопанел 120x60 е много подходящ за работа в тесни пространства, а наличието на редица по-малки 
панели, както и интерфейсът WP пластмаса-дървесина добавят безкрайни възможности към този системен 
кофраж.
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РЕМОНТ НА МОСТ
Много често се строят мостове, за да преминават през неравен терен или други препятствия. Тези условия 
означават, че работите по поддръжка и ремонт на мостове често са трудни за извършване поради ограничен 
достъп. Геопанел е просто идеален за ръчно кофражиране при такива условия: достатъчно лек, за да се 
манипулира само от един човек, с подходящ размер, за да позволява лесно боравене дори когато сте на скеле, 
което води до повишена безопасност и производителност.

САНИРАНЕ НА БЕТОН

Геопанел предоставя лесно за използване решение за 
практическите предизвикателства, свързани с 
кофража при работа по скелета на големи височини. 
Модулен, здрав и гъвкав, той също така осигурява 
равномерно гладко бетонно покритие, което да 
издържа по-добре на атмосферни влияния. 

Може да се използва всякакъв вид бетон, въпреки че 
най-често се избира самоуплътняващ се бетон (SCC): 
Геопанел позволява прецизно оформяне и ще бъде 
лесен за поддръжка и поддържане чист. Всъщност е 
възможно панелите да се измиват и подготвят 
директно върху скелето, вместо да се налага да ги 
връщате обратно на земята след всяко изливане, 
спестявайки значително време за обработка.

Стоманобетонните мостове са проектирани да издържат много дълъг експлоатационен живот: през това време те 
неизбежно ще бъдат подложени на корозия, ерозия и вибрации поради метеорологични условия, околната среда 
и понякога аварии. Добрата поддръжка ще запази моста функционален в продължение на много десетилетия, но 
ще дойде време, когато се налага по-дълбок ремонт. Тази операция може да бъде доста сложна и 
предизвикателна и изисква добро планиране, квалифицирани специалисти и правилните инструменти, за да се 
постигнат добри резултати и да се спазват съответните стандарти.
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КОФРАЖ ЗА HEMPCRETE

КАКВО Е HEMPCRETE

Изливането на Hempcrete на място става най-удобно с помощта на кофраж Геопанел, тъй като е модулен, лек и 
размерите на панелите са идеално пригодени за този строителен материал. Излят на място Hempcrete се използва 
главно с дървена рамка. Мокър hempcrete се поставя в кофража на слоеве от 100 до 150 mm и след това се 
компресира чрез трамбоване. Кофражът обикновено се отстранява след 24 часа, а ниското тегло на Геопанел го 
прави изключително практичен, тъй като изисква ограничена външна опора и е много лесен за работа без подемно 
оборудване. Тъй като натискът върху кофража е много нисък, елементите наГеопанел ще издържат неограничено 
време, когато се използват с hempcrete.

Hempcrete (известен също като конопена вар) е смес от коноп и вар, използвана като лека, нисковъглеродна 
конструкция и изолационен материал. Конопът е бързорастящо растение, достигащо височина от 3-4 м, без нужда 
от пестициди или хербициди след засаждането. Докато расте, той абсорбира CO2 от атмосферата, задържа 
въглерода и отделя кислород. Всъщност в hempcrete могат да се съхраняват до 165 кг въглерод на кубичен метър, 
което го прави изключително устойчив строителен материал.  

Hempcrete е по-лесен за работа от традиционните 
варови смеси и осигурява изключителни топлинни 
характеристики и комфорт; също така много ефективно 
управлява влажността и влагата в сградите.Тъй като е 
много лек материал, намалява натоварването на 
основите и е много подходящ за изграждане на сгради 
в сеизмични зони. Hempcrete създава нулеви отпадъци, 
тъй като предварително смесеният материал може да 
бъде добавен в контролирано количество към новите 
смеси или по друг начин да се използва в 
озеленяването. Конопът е естествено устойчив на 
вредители, така че по време на отглеждането не се 
използват пестициди и фунгициди. Това означава, че 
Hempcrete не съдържа никакви потенциално вредни 
химикали, които могат да бъдат изпуснати в къщата, 
нито ще се появи плесен в стената.
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КОФРАЖ ЗА ТРАМБОВАНА ГЛИНА
Трамбованата глина е древен строителен материал, който през последните години беше преоткрит, тъй като е 
много по-устойчив от конвенционалните съвременни материали. Методът на производство основно се състои в 
запълване на кофраж със слой от 100 mm до 250 mm влажна почвена смес (обикновено подпочва със съдържание 
на глина между 5% и 15%), компресирана чрез трамбоване.

След като глината е достатъчно компресирана, кофражът може да бъде отстранен. Електрическите инструменти 
като пневматични машини за трамбоване намаляват времето за работа по време на строителството, а Геопанел 
драстично съкращава периода за формоване в сравнение с традиционния дървен кофраж. Размерът на Геопанел 
улеснява постепенното увеличаване на височината на кофража, като винаги поддържа отлична достъпност към 
глината вътре.
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БАСЕЙНИ

ЛОГИСТИЧНОТО ПРЕДИМСТВО

С помощта на широката гама от панели и аксесоари е възможно да се създават безкрайни персонализирани 
вариации по размер и форма. Геопанел работи перфектно със сложното оборудване на басейна. Възможно е 
също така да се създават наклонени подове, като по този начин се създават зони за гмуркане и зони за релакс.

Плувните басейни често се строят, когато къщата вече е обитавана и използва наличната градинска площ. 
Достъпът на мишини до бъдещия басейн не винаги се предоставя, в най-лошия случай материали и инструменти 
трябва да се пренасят през къщата. Кофражното решение с ниско тегло е голямо предимство във всеки случай и 
абсолютно необходимо в най-предизвикателните ситуации: Геопанел отговаря на всички изисквания.
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ГЪВКАВ КОФРАЖЕН КОМПЛЕКТ 

МОНТАЖ НА АКСЕСОАРИ ЗА БАСЕЙНИ 

Геопанел се адаптира към различни форми и размери на басейни, 
включително стълбищни вдлъбнатини и корпуси покриване на 
басейна. Комплектът за кофраж може постепенно да се увеличава 
по размер, ако е необходимо, като се използват многото 
комбинации от панели и аксесоари в гамата Геопанел •
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Формите Геопанел могат лесно да се адаптират, за да вместят аксесоари за басейна, като светлини и филтри. 
Прецизното и гладко покритие на панелите означава например, че светлинните кутии винаги ще бъдат перфектно 
изравнени с бетонната повърхност. Тъй като Геопанел е системен кофраж, адаптираните панели ще поставят 
аксесоарите в добре дефинирана и постоянно прецизна позиция, с много малко място за грешки.
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ГЕОПАНЕЛ АРТ

ПАНЕЛИ ЗА ТЕКСТУРИРАНИ СТЕНИ 

Структурата на Геопанел Арт е моделирана по 
истински речни камъни и абсолютно отражение на 
размера и усещането на оригиналните материали. 
Добър вибробетон може да бъде оставен така и след 
отстраняване на кофража за задоволителна текстура.

За напълно реалистичен резултат структурата може да 
бъде боядисана с естествено изглеждащи цветове, а 
за по-смел или артистичен вид могат да бъдат избрани 
нетрадиционни цветови комбинации. Геопанел Арт 
създава платно, върху което да разгърнете своята 
креативност.

Това е многократна и модулна кофражна плоскост с висока устойчивост, използвана за създаване на 
текстурирани стоманобетонни стени. Изработен от ABS, Геопанел Арт се използва в комбинация с Геопанел. 
Двата елемента се сглобяват, за да създадат високопродуктивна форма за изработка на текстуриран бетон. 
Бетонната повърхност получава декорацията от панелите и резултатът е стена, готова за боядисване или 
допълнително декориране, за да се постигне още по-реалистичен и креативен вид. Възпроизвеждайки камъните 
на планински поток, панелът River Stone е с приятна форма, за да се получи много реалистичен ефект.
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Геопанел Арт

1.20 x 0.60

1210 x 605 x 28

0.732

4.25

Елемент

Номинален размер (м)

Размер  (мм)

Повърхност (m2)

Тегло (кг)



ПРЕДИМСТВА НА ГЕОПАНЕЛ АРТ 

КАК СЕ СГЛОБЯВА  

Пластмасовите дистанционни втулки се вмъкват между панелите и остават в бетоновата отливка. Панелите могат да 
бъдат сглобени във всяка комбинация, без да се прекъсва декоративната текстура. Геопанел Арт е лесен за работа и 
може просто да бъде изваден от Геопанел след употреба и впоследствие да се почисти само с вода.

Панелите Геопанел Арт се закрепват върху панелите Геопанел 120x60, като се използват отворите на анкерните 
прътове като точки за закрепване. Използват се стандартни анкерни прътове и анкерни гайки, за да се задържат 
здраво в позиция. 

1210 mm

60
5 

m
m
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ГЕОПАНЕЛ АРТ

МИГНОВЕН РЕЗУЛТАТ

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА КРАЕН 
ЗАВЪРШЕН ВИД НА БЕТОНА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
 



ГЕОСКАЙ  

ГЕОПАНЕЛ ЗА ПОКРИВНИ ПЛОЧИ 
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191 x 605 x 200 0.036 2.67

160 x 605 x 118 - 2.67

310 x 605 x 121 - 2.69

130 x 605 x 40 - 0.62

303 x 303 x 100 0.152 3.96

Геоскай е серия от аксесоари, които превръщат Геопанел в хоризонтална кофражна система за покривни плочи. 
Предлагат се различни опции, в зависимост от приоритета на строителната площадка: опцията „Y+H“ позволява 
по-кратко време за изчакване преди частичен демонтаж на кофража, докато опцията „HS“ е по-бавна, но 
по-чувствителна към инвестицията опция за въртене на кофража. След демонтажа елементите на Геопанел могат да се 
използват отново за друга покривна плоча или за вертикални приложения като стени или основи, което прави 
системата още по-гъвкава в приложенията си.

ГЕОСКАЙ Y

ГЕОСКАЙ H

ГЕОСКАЙ СВЪРЗВАЩ 
ЕЛЕМЕНТ

ЗАКЛЮЧВАЩИ ДРЪЖКИ

ГЕОСКАЙ Y

ГЕОСКАЙ WEDGE

ГЕОСКАЙ H

ГЕОСКАЙ HS

ДВОЕН ЪГЪЛ



РАННО ДЕКОФРИРАНЕ
Когато е избрана опцията за ранно демонтиране (Y+H), Геопанел се поддържа от редуващи се Геоскай H-Beams и 
Геоскай Y-Beams с два прикрепени Геоскай клинове. H-образните греди и клиновете образуват первази за 
поддържане на панели. Когато Геоскай клиновете и H-греди се отстранят, е възможно да се премахнат и 
елементите Геопанел, оставяйки единствено Геоскай Y-греди да поддържат плочата до пълното втвърдяване на 
бетона.Геоскай HS-Beams работят по същия начин като Геоскай H-Beams, но са по-леки и имат по-малка контактна 
повърхност. Всички елементи на Геоскай Beam почиват върху стандартни дървени греди H-20. За повече 
технически подробности вижте ръководството за потребителя на Геоскай.

ГЕОСКАЙ Y
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ГЕОСКАЙ H+Y (РАННО ДЕКОФРИРАНЕ)

ЗАБЕЛЕЖКА: Декофрирането при температура 20-30 градуса става 
на седмия ден от наливането.
При температури над 30 градуса, на петия ден.

А

Б

В

Дебелина на плоча (мм)

КОФРИРАНЕ: МОНТАЖ НА ПОДПОРИ ≤100 110÷150 160÷200 210÷250 260÷300 310÷400

A - Максимално разстояние между подпорни греди (m)

A - Максимално разстояние между носещи греди (m)

1.24 1.24 1.24 1.24 1.24* 0.635

Б - Максимално разстояние между подпори (m)

Б - Макс. разстояние между подпори на y-греди (m)

2.00 1.60 1.40 1.30 1.80 1.40

В - Максимално разстояние между подпори на 
междинни H20 греди(m)

1.80 1.80 1.80 2.20 1.80 1.60

ДЕКОФРИРАНЕ ≤100 110÷150 160÷200 210÷250 260÷300 310÷400

2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 1.24

2.00 1.60 1.40 1.30 1.80 1.40

В - Максимално разстояние между подпори (m) 3.60 3.30 3.30 2.80 3.30 2.80

� Поставете напречната греда с подпори на разстояние 2,2 m

ГЕОСКАЙ Y

ГЕОСКАЙ 
СВЪРЗВАЩ ЕЛЕМЕНТ

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ

ГЕОСКАЙ H

ГЕОПАНЕЛ 120x60

34 



ГЕОСКАЙ HS (СТАНДАРТНО ДЕКОФРИРАНЕ)

ЗАБЕЛЕЖКА: Декофрирането при температура 20-30 градуса става 
на седмия ден от наливането.
При температури над 30 градуса, на петия ден.

В - Максимално разстояние между подпори на 
междинни H20 греди(m)

A

Б
В

ГЕОПАНЕЛ 120x60

ГЕОПАНЕЛ HS

ПРЕМАХВАНЕ НА ПОДПОРИ ≤100 110÷150 160÷200 210÷250 260÷300 350÷400

Максимална повърхност на опора (m2) 5.60 4.60 3.70 3.20 2.80 2.20

Дебелина на плочата (мм)

ПОЛАГАНЕ НА ПОДПОРИ ≤100 110÷150 160÷200 210÷250 260÷300 310÷400

A - Макс. разст. между гредите на армировката [A] (m) 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605 0.605

Б - Макс. разст. между подпорите на HS-греди [B] (m) 3.60 3.30 2.70 2.40 2.10 1.70

3.60 3.30 2.70 2.40 2.10 1.70
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КОФРАЖ ЗА ГРЕДОВА ПЛОЧА

СЪЕДИНЯВАЩА ЛАТА
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КОМБИНИРАН КОФРАЖ ЗА СТЕНА И ПЛОЧА

При монолитно отливане на стени и 
плоча панелът се използва Геопанел 
Двоен Ъгъл за безпроблемно свързване 
на ъгъла на стенен кофраж Геопанел с 
ъгъла на кофраж за плочи Геоскай.

ГЕОПАНЕЛ ДВОЕН ЪГЪЛ

ДЕЛАТАЦИОННА ЛАТА
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ГЕОПАНЕЛ СТАР

ГЪВКАВ КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ
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Геопанел стар е серия от регулируеми колонни кофражни 
панели, които внасят невероятна гъвкавост и качество на 
строителните обекти. Здрав, но лек, тъй като нито един 
елемент не е по-тежък от 11 кг., кофражът Геопанел стар 
може да се премества ръчно или с кран, което най-добре 
отговаря на работния график. Размерът на колоната се 
регулира на стъпки от 100 mm, а панелите могат да се 
комбинират с други форми на Геопанел стар, както и с 
части Геопанел и Геотуб в полезно голям брой възможни 
комбинации. 

ИЗЛИВАНЕ НА КОЛОНИ ДО 4,2 М С ЕДНО 
ПОВДИГАНЕ

РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗМЕРИ НА 100 ММ ИНТЕРВАЛИ

МАКС. ТЕГЛО НА ЕЛЕМЕНТ ПО-МАЛКО ОТ 11 кг.

Геопанел стар се състои от три различни размера на 
панела, всеки регулируем на стъпки от 100 mm, които се 
комбинират, за да образуват колони с размери между 200 
mm и 1000 mm. Комбинацията със стенни панели 
Геопанел допълнително разширява възможните опции от 
120 мм до доста над 1000 мм. След втвърдяването на 
бетона кофражът не е непременно напълно разглобен: 
той може много по-просто да бъде разделен на две 
половини, които са много по-бързи за обработка и 
подготовка за следващото изливане. Половин кофраж за 
колона Геопанел стар може да тежи по-малко от 80 кг, 
което прави манипулацията наистина лесна.

ГЕОПАНЕЛ СТАР

Елемент Размер (мм) Размери (мм) Kонтактна повърхност (m2) Тегло (кг)

60
0 

m
m

680 - 1080 mm

680 x 605 x 80 0.60 x  0.20 / 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 0.363 7.03

730 x 605 x 80 0.60 x  0.25 / 0.35 / 0.45 / 0.55 / 0.65 0.393 7.43

1080 x 605 x 80 0.60 x  0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 0.605 10.42

ГЕОПАНЕЛ СТАР 20-60

ГЕОПАНЕЛ СТАР 25-65

ГЕОПАНЕЛ СТАР 70-100
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КОМБИНАЦИИ И ВИСОЧИНИ

СТАР
12-15/20-60

СТАР
25-65

СТАР
70-100

РАЗМЕРИ

СТАР

СТАР

СТАР

A - B - D A - B - D C - E

A - B - D C - E

F

Размерите на ГЕОПАНЕЛ СТАР 
позволяват гъвкави комбинации и 
височини на колоните от 1.2м до 10м

40

 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ВИСОЧИНИ ОТ
120,150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ВИСОЧИНИ ОТ
450, 500, 550, 600, 650 mm

 ЗА ДОСТИГАНЕ НА ВИСОЧИНИ ОТ
700, 800, 900, 1000 mm



ГЕОПАНЕЛ СТАР Ръководство за употреба

Заключваща дръжка

Дистанционер

Геопанел Стар Платно

Кофражна шпилка

Хоризонтален стоманен 
профил

Гайка за кофражна 
шпилка

Ъглов елемент 
(не е задължителен)
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ГЕОПАНЕЛ СТАР
20/60

ГЕОПАНЕЛ СТАР
25/65

ГЕОПАНЕЛ СТАР
70/100
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КОЛОНИ 

СПЕЦИАЛНО ЗА ФУНДАМЕНТИ 

Геопанел Стар е високоякостен кофраж за колони, изработен от здрав ABS полимер. Той може да поеме цялото 
износване на строителната площадка, като същевременно опростява задачите по формоване на бетон, намалява 
натоварването на крана и подобрява логистиката на обекта.

Кофражните панели Геопанел Стар се използват като кофраж за фундамент. Тяхната гъвкавост и лекота на 
използване ги прави идеални като кофраж за фундаменти и основи на колони. Тъй като елементите Геопанел Стар 
могат да се комбинират с кофражни панели Геопанел , тяхната полезност за оформяне на фундамент се увеличава 
значително

42
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ГЕОПАНЕЛ 35X60

КОМБИНАЦИИ С ГЕОПАНЕЛ
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ГЕОТУБ ПАНЕЛ 

КОЛОНЕН КОФРАЖ
КВАДРАТНА И ПРАВОЪГЪЛНА 
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Елемент Размер (мм)
Kонтактна 
повърхност (m2)

Тегло
(кг)

75
0 

m
m

200-600 mm

200 x H750 0.150 3.05

230 x H750 0.173 3.36

250 x H750 0.188 3.41

300 x H750 0.225 3.81

350 x H750 0.263 4.58

400 x H750 0.300 5.18

450 x H750 0.338 5.83

500 x H750 0.375 6.23

550 x H750 0.413 6.79

600 x H750 0.450 7.02

ПАНЕЛ ГЕОТУБ

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПРОСТО

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЛЕКО

ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОСТЪПНО

Геотуб панел е прост и лесен за изпълнение кофраж за 
колони. Панелите са оптимизирани за бързо оформяне, 
като всеки панел е предназначен за един единствен 
размер за максимална простота. Геотуб панел е 
разработен след обратната връзка от клиентите и е 
насочен към някои много прости заявки:

Резултатът е серия от панели с височина 750 мм, които се 
отклоняват от стандарта 605 мм за останалата част от 
кофража Геопласт е с цел намаляване с 25% броя панели 
на колона. Фактът, че всеки панел формира само един 
размер, го прави изключително лесен за научаване за 
използване, тъй като има един единствен начин да го 
израдите. Максималното тегло на панела е 7,5 кг, което 
прави Геотуб панел изключително пъргав кофраж, 
подходящ за малки екипи, работещи на обекти с 
ограничен достъп на кран. Основният подход към този 
кофраж го прави най-достъпния от гамата Геопласт.

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 20

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 23

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 25

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 30

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 35

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 40

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 45

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 50

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 55

ГЕОТУБ ПАНЕЛ 60
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ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ КОМБИНАЦИИ
С ГЕОТУБ ПАНЕЛ

 H 3 МЕТРА= 16 ГЕОТУБ ПАНЕЛ (8+8 с дръжки)

 H 3 МЕТРА= 16 ГЕОТУБ ПАНЕЛ (8+8 с дръжки + 6 шпилки of 1 м + 12 гайка за кофражна шпилка)

 H 3 МЕТРА= 16 ГЕОТУБ ПАНЕЛ (8+8  с дръжки + 12 шпилки  of 1 м + 24 гайка за кофражна шпилка)

200 x 200 200 x 230 200 x 250 200 x 300 200 x 350 200 x 400 200 x 450 200 x 500 200 x 550 200 x 600

230 x 230 230 x 250 230 x 300 230 x 350 230 x 400 230 x 450 230 x 500 230 x 550 230 x 600

250 x 250 250 x 300 250 x 350 250 x 400 250 x 450 250 x 500 250 x 550 250 x 600

300 x 300 300 x 350 300 x 400 300 x 450 300 x 500 300 x 550 300 x 600

350 x 350 350 x 400 350 x 450 350 x 500 350 x 550 350 x 600

400 x 400 400 x 450 400 x 500 400 x 550 400 x 600

450 x 450 450 x 500 450 x 550 450 x 600

500 x 500 500 x 550 500 x 600

550 x 550 550 x 600

600 x 600

55
КОМБИНАЦИИ

без шпилки шпилки в една посока с шпилки в две посоки

размер
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КОЛОНЕН КОФРАЖ

МОДУЛАРНА ПАНЕЛНА СИСТЕМА
Геотуб Панел е невероятно решение, което лесно заменя конвенционалния кофраж на всяка строителна 
площадка. Заради лесната си употреба, той практически изключва необходимостта от кран на обекта.
Геотуб Панел е перфектен при обекти с много колони с еднакви пропорции, позволявайки сериозна финансова 
икономия

Геотуб панел е самостоятелна кофражна система, с дължина на панела 750 мм, оптимизирана за минимален 
брой елементи на колонна кутия. Всички елемент от гамата Геотуб панел се комбинират един с друг, 
постигайки голям брой пермутации на размери.
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ГЕОТУБ

КОФРАЖНА СИСТЕМА ЗА
ЦИЛИНДРИЧНИ И 
ЕЛИПСОВИДНИ ФОРМИ 

80 Kn/m2

Височина до 6 метра
 
Всеобхватна употреба
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Елемент Размер (мм)
Kонтактна 
повърхност (m2)

Тегло
(кг)

ГЕОТУБ
Когато първият кофраж Геотуб беше пуснат през 2003 г., 
това беше революция на световния пазар. Изненадващо 
лесен за използване, с впечатляваща производителност 
и издръжливост, Геотуб беше първият от чисто нов клас 
системен кофраж. Кофражните елементи Геотуб са 
проектирани за максимална лекота на използване. 
Много лек, с нито един елемент с тегло повече от 11 кг, 
Геотуб не изисква кран по време на формоване и 
демонтаж. Манипулирането и логистиката са също 
толкова прости. Специално проектирани зъбци от 
външната страна на извитите панели ги държат 
подредени един върху друг, така че формите да могат да 
се съхраняват удобно както на място, така и на 
площадката с материали.

Ø250 H605 0.237 2.95

Ø300 H605 0.285 3.67

Ø350 H605 0.332 4.09

Ø400 H605 0.380 4.56

Ø450 H605 0.427 4.93

Ø500 H605 0.475 5.54

Ø600 H605 0.570 6.44

Ø700 H605 0.665 7.53

Ø800 H605 0.760 8.64

Ø900 H605 0.855 9.48

Ø1000 H605 0.950 10.43

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 25

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 30

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 35

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 40

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 45

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 50

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 60

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 70

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 80

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 90

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 100
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ГЕОТУБ

605 m
m

250 ÷ 1000 mm

6050 20 6 120

6050 20 6 120

6050 20 7 140

6050 20 7 140

4840 16 8 128

4840 16 8

4840 16 9 144

3630 12 10 120

3630 12 10 120

3630 12 11 132

3630 12 11 132

Mаксимална 
височина на 

изливане
(мм)

№ елементи 
за 

максимална 
височина

№ 
фиксиращи 
дръжки на 

елемент

№ дръжки 
за 

максимална 
височина

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 25

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 30

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 35

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 40

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 45

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 50

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 60

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 70

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 80

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 90

ГЕОТУБ ПАНЕЛ ø 100
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КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ СЪС 
СФЕРИЧНИ ФОРМИ 
Геотуб е първият пластмасов кофраж за многократна 
употреба за изграждане на кръгли колони. Позволява 
бърз и лесен демонтаж без използване на 
освобождаващи агенти. Панелите са много леки: с тях 
може да работи и монтира един човек.

Предимствата на Геотуб стават особено очевидни при 
по-големи размери на колоните: лек, много лесен за 
управление, издръжлив, безупречна логистика, достъпна 
цена. Геотуб е автентичен универсален инструмент, 
който прави оформянето на кръгли колони наистина 
проста задача. Изливането на колона, оформена с 
Геотуб, е буквално петминутна работа. След 
втвърдяването на бетона кофражът не се разглобява 
непременно напълно: той може много по-просто да бъде 
разделен на две половини, които са много по-бързи за 
обработка и подготовка за следващото изливане. 
Половин кофраж за колони Геотуб може да тежи само 
15 кг, което прави манипулацията наистина лесна. 
Приложенията на Геотуб са много:

Кръгли колони и стълбове
Елипсовидни колони
Фундаменти на пилони и мачти
Колони на мост
Ремонт на колона
Уголемяване на колоната
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ЕЛИПСОВИДНИ КОЛОНИ 
Повечето от кофражните панели Геопласт имат един и същ модул, а различните системи са съвместими една с 
друга. Геопанел и кофражът за кръгла колона Геотуб работят заедно много ефективно за производство на 
елипсовидни колони.

Елипсовидните колони са особено полезни при подземни и 
многоскладови паркинги, тъй като подобряват видимостта и намаляват 
риска от повреда на превозното средство по време на маневри. Тъй 
като кофражът за елипсовидни колони Геопласт е съставен от готови 
компоненти, той е много достъпен в сравнение със стоманените колони, 
изработени по поръчка, а единичните кофражни елементи ще бъдат 
много по-лесни за използване в бъдещи приложения.

60

60 60

60
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МОРСКИ РЕШЕНИЯ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ

Както всеки кофраж Геопласт,Геотуб е особено подходящ при работа в присъствието 
на вода, което може да затрудни и усложни работните условия. В някои случаи Геотуб 
е единственото възможно решение, тъй като е изработено от ABS и не се влияе от 
вода или хлориди.

Мостове се изграждат, за да могат пътищата да преминат препятствия, което означава, че доста често кофражът 
трябва да се разгръща върху неравен или гъсто застроен терен. Издигането на кулокран често е невъзможно, така че 
лек ръчен кофраж, способен да произвежда относително големи диаметри, се превръща в много интересен и 
продуктивен инструмент.
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РЕМОНТ И УГОЛЕМЯВАНЕ НА КОЛОНА
Ремонтът или разширяването на съществуващи колони е сравнително често събитие. В такива случаи оформянето 
с Геотуб е също толкова лесно, колкото и производството на нови колони, тъй като кофражните панели просто се 
сглобяват около обекта, за да се обвие с нов бетон.

Има различни причини за преработка на бетонни колони, като основните са смяна на бетон и арматура след 
атмосферни влияния и стареене, ремонт при аварии, повишаване на нейната конструктивна способност, обшивка 
на метални колони за повишаване на огнеустойчивостта. Повредените колони могат да загубят способността си да 
поддържат аксиално мъртво натоварване, живо натоварване и хоризонтално натоварване. Такива събития трябва 
да се избягват на всяка цена, особено в случай на инфраструктура и обществени сгради.

Много задачи за ремонт на колони са ограничени от физически препятствия като наличието на съществуваща 
греда или покривна плоча над колоната или местоположение в сграда или във враждебна среда (капки, скали, 
течаща вода или друго). Такива ситуации поставят драстични ограничения за вида кофраж, който може да се 
използва, често налагайки компромиси по отношение на производителността, качеството на повърхността на 
бетона или и двете. Предвид ниското си тегло, надеждността и практичността на използване, Геотуб е идеален за 
ремонт и разширяване на колони: той е лек, прецизен, лесен за работа и осигурява отлично покритие на бетона.



ЕЛЕКТРОМРЕЖЕВИ ПИЛОННИ ФУНДАМЕНТИ

КОЛОНИ
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АКСЕСОАРИ
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АКСЕСОАРИ
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ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

СЪХРАНЕНИЕ 

Кофражът на системата Геопласт се почиства изключително лесно. ABS е особено гладък и непорьозен 
материал, към който бетонът трудно се придържа. Почистването се извършва само с вода и без почистващи 
препарати. Обикновено се използват промишлени водоструйки с налягане до 1000 бара, но кофражът 
Геопласт  може лесно да се почиства и на ръка. За дълбоко почистване е възможно да се използват 
киселинни разтворители на бетон, одобрени за употреба върху ABS полимер. Всички останали отлагания от 
бетон трябва да се отстранят с пластмасова стъргалка или телена четка. 

За да се улесни манипулирането и повдигането на панелите и всички аксесоари, ги съхранявайте на палети 
или летви, за да ги държите над земята. Въпреки че продуктът не страда от атмосферни влияния, за 
дългосрочно съхранение е за предпочитане панелите да се пазят от пряка слънчева светлина.

58



59

1210 x 605 x 80 ABS 10.38 750 x 1210 x H2580 38 12 EGPPANE0120

404 x 605 x 80 ABS 3.85 770 x 1210 x H2400 104 6 EGPPANE4060

353 x 605 x 80 ABS 3.53 750 x 1210 x H2350 118 6 EGPPANE3560

303 x 605 x 80 ABS 2.82 770 x 1210 x H2400 140 5 EGPPANE3060

252 x 605 x 80 ABS 2.59 770 x 1210 x H2400 166 5 EGPPANE2560

202 x 605 x 80 ABS 2.29 770 x 1210 x H2350 204 5 EGPPANE2060

150 x 605 x 80 ABS 2.04 750 x 1210 x H2400 280 4 EGPPANE1560

50 x 605 x 80 ABS 0.75 750 x 1210 x H2400 840 - EGPPANE0560

40 x 605 x 80 ABS 0.69 750 x 1210 x H2400 1064 - EGPPANE0460

30 x 605 x 80 ABS 0.62 750 x 1210 x H2400 1400 - EGPPANE0360

303 x 605 x 80 ABS 3.86 810 x 1210 x H2400 128 5 EGPANGI0060

252 x 605 x 80 ABS 2.99 800 x 1210 x H2300 130 5 EGPANGE0060

100 x 605 x 80 ABS 1.37 800 x 1200x H2450 450 4 EGPANWP0018

100 x 605 x 80 ABS 1.33 800 x 1200x H2450 450 4 EGPANWP0021

100 x 605 x 80 ABS 1.31 800 x 1200x H2450 450 4 EGPANWP0027

Продукт

ГЕОПАНЕЛ 120Х60

ГЕОПАНЕЛ 40Х60

ГЕОПАНЕЛ 35Х60

ГЕОПАНЕЛ 30Х60

ГЕОПАНЕЛ 25Х60

ГЕОПАНЕЛ 20Х60

ГЕОПАНЕЛ 15Х60

ГЕОПАНЕЛ 5Х60

ГЕОПАНЕЛ 4Х60

ГЕОПАНЕЛ 3Х60

ГЕОПАНЕЛ 
ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ

ГЕОПАНЕЛ 
ВЪНШЕН ЪГЪЛ

ГЕОПАНЕЛ ПРОФИЛ -18

ГЕОПАНЕЛ ПРОФИЛ -21

ГЕОПАНЕЛ ПРОФИЛ -27

Размери
(мм)

Материал Тегло
(кг)

Размер на
пакета (мм) Бр./палет Бр. 

държачи
Продуктов

код



ГЕОТУБ ПАНЕЛ
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Продукт

Продукт
Размери

(мм)
Материал Тегло

(кг)
Размер на

пакета (мм) Бр./палет Бр. 
държачи

Продуктов
код

460 x 605 x 80 ABS 4.92 750 x 1200 x H2500 91 6 EGPANCL2030

610 x 605 x 80 ABS 6.14 750 x 1200 x H2550 76 7 EGPANCL3545

303 x 303 x 100 ABS 3.96 800 x 1200 x 2350 232 3 EGAPANT0060

1210 x 605 x 28* ABS 4.25 1200 x 750 x H2020 80 - EGPAART0120

680 x 605 x 80 ABS 7.03 750 x 1200 x H2580 64 8 EGPSTAR2060

730 x 605 x 80 ABS 7.43 750 x 1200 x H2580 58 8 EGPSTAR2565

1080 x 605 x 80 ABS 10.42 750 x 1200 x H2580 40 11 EGPSTAR7010

200 x 750 x 80 ABS 3.05 750 x 1200 x H2100 112 6 EGTPANE2075

230 x 750 x 80 ABS 3.36 750 x 1200 x H2200 114 7 EGTPANE2375

250 x 750 x 80 ABS 3.41 750 x 1200 x H2030 96 7 EGTPANE2575

300 x 750 x 80 ABS 3.81 750 x 1200 x H2300 96 7 EGTPANE3075

350 x 750 x 80 ABS 4.58 750 x 1200 x H2130 80 8 EGTPANE3575

400 x 750 x 80 ABS 5.18 750 x 1200 x H2300 80 8 EGTPANE4075

450 x 750 x 80 ABS 5.83 750 x 1220 x H2440 64 8 EGTPANE4575

Размери
(мм)

Материал Тегло
(кг)

Размер на
пакета (мм) Бр./палет Бр. 

държачи
Продуктов

код

ГЕОПАНЕЛ ЗАТВАРЯЩ 

ГЕОПАНЕЛ ЗАТВАРЯЩ 

ЪГЛОВ ПАНЕЛ

ГЕОПАНЕЛ АРТ 

ГЕОПАНЕЛ СТАР 20-60 

ГЕОПАНЕЛ СТАР 25-65

ГЕОПАНЕЛ СТАР 
70-100

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  20

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  23

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  25

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  30

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  35

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  40

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  45



ГЕОТУБ
Продукт

Продукт Размери
(мм)

Материал Тегло
(кг)

Размер на
пакета (мм) Бр./палет Бр. 

държачи
Продуктов

код

Размери
(мм)

Материал Тегло
(кг)

Размер на
пакета (мм) Бр./палет Бр. 

държачи
Продуктов

код

500 x 750 x 80 ABS 6.23 750 x 1230 x H2100 48 9 EGTPANE5075

550 x 750 x 80 ABS 6.79 750 x 1350 x H2100 48 9 EGTPANE5575

600 x 750 x 80 ABS 7.02 750 x 1450 x 2080 48 9 EGTPANE6075

ø250 H605 ABS 2.95 810 x 1210 x H2200 60 6 EGTTOND2560

ø300 H605 ABS 3.67 930 x 1210 x H2450 60 6 EGTTOND3060

ø350 H605 ABS 4.09 1030 x 1210 x H2260 50 7 EGTTOND3560

ø400 H605 ABS 4.56 1140 x 1210 x H1900 40 7 EGTTOND4060

ø450 H605 ABS 4.93 1210 x 1230 x H2330 48 8 EGTTOND4560

ø500 H605 ABS 5.54 770 x 1210 x H2100 20 8 EGTTOND5060

ø600 H605 ABS 6.41 770 x 1210 x H2350 20 9 EGTTOND6060

ø700 H605 ABS 7.53 870 x 1210 x H2380 18 10 EGTTOND7060

ø800 H605 ABS 8.64 970 x 1210 x H2350 16 10 EGTTOND8060

ø900 H605 ABS 9.48 1070 x 1210 x H2530 16 11 EGTTOND9060

ø1000 H605 ABS 10.43 1170 x 1210 x H2400 14 11 EGTTOND0100
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ГЕОТУБ ПАНЕЛ  50

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  55

ГЕОТУБ ПАНЕЛ  60

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 

ГЕОТУБ 



ГЕОСКАЙ

АКСЕСОАРИ
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Продукт

Продукт

Размери
(мм)

Материал Цвят/финиш Тегло на бр. (кг.) Продуктов
код

Материал Тегло
(кг)

Размер на
пакета (мм) Бр./палет Бр. 

държачи
Продуктов

код

191 x 605 x 200 ABS 2.67 1000 x 1210 x H2160 140 - EGSKYTY0060

160 x 605 x 118 ABS 2.67 750 x 1200 x H1900 204 4 EGSKYCU0060

310 x 605 x 121 ABS 2.69 1200 x 1240 x H1960 120 - EGSKYTH0060

130 x 605 x 40 ABS 0.62 750 x 1210 x H2280 594 - EGSKYHS0060

PA66 Nylon Червен

Червен

Червен

Червен

Червен

Галванизиран

Галванизиран

0.09 EGAMARO0000

PA66 Nylon 0.08 EGAVITE0000

PA66 Nylon 0.038 EGAROSC0000

PA66 Nylon 0.26 EGACHIA0000

HD PE 0.004 EGATADI0000

ABS 0.015 EGATADI0043

ABS Черен

Черен

Черен

0.006 EGATABG0000

PP 0.13 EGAPBPS0030

Стомана 0.37 EGABSTI0000

Стомана 0.28 EGASTAN0000

ГЕОСКАЙ ГРЕДА Y

ГЕОСКАЙ ГРЕДА Н

ГЕОСКАЙ HS

ЗАКЛЮЧВАЩА ДРЪЖКА

ЗАКЛЮЧВАЩА ПРЪЧКА

КОМПЕНСАТОРНА ГАЙКА

КОМПЕНСАТОРЕН КЛЮЧ 

КАПАЧКА НА ДИСТАНЦИОНЕР 25 

КАПАЧКА НА ДИСТАНЦИОНЕР 43 

ЪГЛОВА КАПАЧКА

БЕТОНОВО ПОКРИТИЕ

СВЪЗВАЩА СКОБА

МЕТАЛНА СКОБА ЗА ОСНОВА

ГЕОСКАЙ КЛИН
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Продукт

Продукт

Материал

Материал

Цвят/финиш

Цвят/финиш Дължина (мм)

Тегло на бр. (кг.) Продуктов
код

Продуктов
кодТегло на бр. (кг.)

Стомана Галванизиран 0.42 EGABTAN0000

Стомана Галванизиран 0.038 EGACOMM0120

Стомана Галванизиран 0.05 EGABPER0000

Стомана Галванизиран 0.38 EGABPER0024

Стомана Галванизиран 1.10 EGAMOPU8080

Стомана Боядисан 1.81 EGANSOL0000

Стомана Галванизиран 0.73 EGASNON1250

Стомана Галванизиран 0.63 EGASNON0066

Стомана Галванизиран 1.45 EGAPIST0049

Стомана Галванизиран 1.50 EGAPIST0062

PA66 Nylon Червен 0.37 EGAROSE0000

Стомана Галванизиран 0.22 EGAROSE1565

Стомана Боядисан 200 x 1210 6.00 EGALADT0120

Стомана Боядисан 200 x 600 0.35 EGALADT0060

Стомана Боядисан 1210 x 250 7.25 EGALASC1210

Стомана Боядисан  605 x 250 3.65 EGALASC0605

МЕТАЛЕН КОНЕКТОР 

МЕТАЛЕН КОНЕКТОР MM120 

ПИН 

ПИН 

ЗАТЯГАЩ МЕХАНИЗЪМ

ПОВДИГАЩА КУКА

КОНЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛИЗАТОР 
М12/50

КОНЕКТОР ЗА ВЕРТИКАЛИЗАТОР М66

ПРИХВАЩАЩА ГЛАВА М49/62

ПРИХВАЩАЩА ГЛАВА М62

КОТВЕНА ГАЙКА

КОТВЕНА ГАЙКА

ДЕЛАТАЦИОННА ЛАТА

  Y ДЕЛАТАЦИОННА ЛАТА

ХОРИЗОНТАЛНИ СВЪЗВАЩИ 
ПРОФИЛИ L120

ХОРИЗОНТАЛНИ СВЪЗВАЩИ 
ПРОФИЛИ L60



Стомана Боядисан 2000 x 60 x 60 8.94 EGABFUN2000

Стомана Боядисан 1500 x 60 x 60 6.89 EGABRUN1500

Стомана Боядисан 1000 x 60 x 60 4.79 EGABRUN1000

Стомана Боядисан 750 x 60 x 60 3.61 EGABRUN0750

Стомана Боядисан 500 x 60 x 60 2.52 EGABRUN0500

PVC Бял 22 x 10 x 2000 0.08 EGASMUS2010

PVC Бял 32 x 15 x 2000 0.13 EGASMUS3215

Стомана Галванизиран Ø15 x 750 mm 1.08 EGABARU0075

Стомана Галванизиран Ø15 x 1000 mm 1.53 EGABARU0100

Стомана Галванизиран Ø15 x 1500 mm 2.15 EGABARU0150

Стомана Галванизиран Ø15 x 2000 mm 3.06 EGABARU0200

HD PE Бял 150 x 25 Ø int. 0.04 EGADIST0015

HD PE Бял 200 x 25 Ø int. 0.05 EGADIST0020

HD PE Бял 250 x 25 Ø int. 0.06 EGADIST0025

HD PE Бял 300 x 25 Ø int. 0.06 EGADIST0030

HD PE Бял 350 x 25 Ø int. 0.07 EGADIST0035

HD PE Бял 400 x 25 Ø int. 0.08 EGADIST0040

ХОРИЗОНТАЛЕН СВЪРЗВАЩ 
ПРОФИЛ UN2000 

ХОРИЗОНТАЛЕН СВЪРЗВАЩ 
ПРОФИЛ UN1500

ХОРИЗОНТАЛЕН СВЪРЗВАЩ 
ПРОФИЛ UN1000

ХОРИЗОНТАЛЕН СВЪРЗВАЩ 
ПРОФИЛ UN750

ХОРИЗОНТАЛЕН СВЪРЗВАЩ 
ПРОФИЛ UN500

ЪГЛОВ ПРОФИЛ 22Х10 

ЪГЛОВ ПРОФИЛ 35Х15  

ШПИЛКА L75

ШПИЛКА L100

ШПИЛКА L150

ШПИЛКА L200

ДИСТАНЦИОНЕР L15 

ДИСТАНЦИОНЕР L20 

ДИСТАНЦИОНЕР L25 

ДИСТАНЦИОНЕР L30 

ДИСТАНЦИОНЕР L35 

ДИСТАНЦИОНЕР L40 

Материал Цвят/финиш Дължина (мм) Продуктов
кодТегло на бр. (кг.)Продукт
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ПРЕПРАТКИ
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ, АВСТРАЛИЯ

ЗАВОДА ЗА КОНСЕРВИ, ЕМБАКАСИ, КЕНИЯ

Както всеки кофраж Геопласт,Геотуб е особено подходящ при работа в присъствието 
на вода, което може да затрудни и усложни работните условия. В някои случаи Геотуб 
е единственото възможно решение, тъй като е изработено от ABS и не се влияе от 
вода или хлориди.
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ПРЕПРАТКИ
ОЛИМПИЙСКИ СТАДИОН “ФИШТ“, СОЧИ, РУСИЯ

САН ФРАНЦИСКО, ЛЕТИЩЕН ТЕРМИНАЛ 1 РЕФОРМИРАНЕ

Олимпийският стадион „Фишт“ се намира в Олимпийския парк в Сочи. Стадионът с капацитет 40 000 места е построен 
за Зимните олимпийски игри през 2014 г. Той служи като място за церемониите по откриването и закриването им. 
Геопласт Геотуб, пластмасовият кофраж за многократна употреба за кръгли и овални колони, беше използван по 
време на строителството, спестявайки много време на крана.

Геотуб беше използван за кръглите колони на разширението на Терминал 1 на летището в Сан Франциско. Проектът 
от 46 451 m2 за новата зона за качване „B“, както и нов център на Терминал 1, включва нов консолидиран 
контролно-пропускателен пункт и система за обработка на багажа.

Както всеки кофраж Геопласт,Геотуб е особено подходящ при работа в присъствието 
на вода, което може да затрудни и усложни работните условия. В някои случаи Геотуб 
е единственото възможно решение, тъй като е изработено от ABS и не се влияе от 
вода или хлориди.
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ПРЕПРАТКИ
PALAZZO CANOVA, ПАДУА, ИТАЛИЯ

KALASATAMA REDI TOWERS, ХЕЛЗИНКИ, ФИНЛАНДИЯ

Palazzo Canova е жилищен комплекс, състоящ се от седем големи апартамента. Дизайнът е замислен да отговори 
на нуждите на съвременния живот, като благоприятства силната връзка между екстериора и интериора. За да 
отговори на очакванията по отношение както на външен вид, така и на качество на материала, за изграждането на 
бетонната рамка бяха използвани Геопанел и Геопанел Стар.

Kalasatama е жилищен и бизнес квартал, построен на брега в Хелзинки. Геотуб е използван за изграждането на 
подземен паркинг, изсечен в скалата, разположен на 30 метра под пътната настилка и интегриран с линията на 
метростанция Kalasatama. Използването на лек кофраж беше от съществено значение в тесните пространства, 
налични в подземна строителна площадка, позволявайки ръчно оформяне и отстраняване, като същевременно 
се поддържа висока производителност и качество на бетона.
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ПРЕПРАТКИ
НАД АЛ ШЕБА 3 ВИЛИ, ДУБАЙ

УДЪЛЖЕНИЕ НА АВТОМАГИЛА М50, 
КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ „RED COW”, ДЪБЛИН
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ГЛОБАЛНИ ПРОЕКТИ
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КОБАУ ЕООД 
гр. София - ж.к. Младост 4, бл. 460Б, вх.1

телефон: +359888879770
телефон: +359883750777
имейл: office@cobau.bg
dgeorgiev@cobau.bg
lborisov@cobau.bg

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 Grantorto (PD) - Italy

Tel   +39 049 9490289
Fax +39 049 9494028
Geoplast@Geoplastglobal.com
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