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За естeтическото оформление на окачения таван е необходима перфектна съвместимост 
между пана и окачваща система. Красивият външен вид на паната Casoprano, в съчетание 
с плътните и стабилни връзки на окачващата система Quick-Lock, осигуряват перфектното 
решение за изграждане на най-красивите гипсови тавани. С пускането на пазара на новите 
пана Casobianca с фино покритие от мраморен пясък, вече може да избирате между три 
модела от гамата на Casoprano.

Естетика: Ние сме убедени, че 

основната и най-важна функция на 

окачения таван е да помогне при 

оформянето на интериорния дизайн. 

Ето защо ние ви предлагаме няколко 

пана с различни повърхности и 

дизайн. Всички те имат естетически 

повърхности и са покрити със 

специална ярко бяла боя. За 

постигане на най-добри резултати 

ние предлагаме растерната окачваща 

система Rigips Quick-Lock, която 

осигурява монтаж без пролуки и 

неравности.

Пожарна безопасност: Гипсът

е негорим материал. Той съдържа 

20% вода, която има ограничаващо 

действие към огъня при възникване 

на пожар. Всички компоненти на 

системата са изпитани по EN 13501-1 

: 2007. По отношение на горимостта 

паната се класифицират в Евро клас 

А2. Металната окачваща конструкция 

Rigips Quick-Lock e Евро клас А1.

Климатичен комфорт: Гипсът

абсорбира влагата при увеличаване 

на влажността в помещението и 

я отдава обратно при изсушаване 

на въздуха. Така той се явява 

естествен регулатор на влажността в 

помещението и осигурява оптимален 

комфорт и здравословна жизнена 

среда.

Здравина и стабилност:
Гипсовите тавани запазват своята 

здравина дори при условия на 

висока влажност. Паната са твърди и 

запазват формата си без да се огъват 

и провисват. Дребни аксесоари като 

осветителни тела, датчици, и др. могат 

да се монтират директно към паната. 

Гипсовото ядро на паната е покрито и 

от двете страни със специален картон, 

осигуряващ висока удароустойчивост. 

Стабилната и здрава окачваща система 

Rigips Quick-Lock е класифицирана в 

съответствие с EN-13964  

Хигиена и чистота: Нашите

тавани са произведени от естествен 

материал – гипс, който не отделя 

прах и не съдържа никакви влакна 

или други вредни съставки. Таваните 

са безвредни за човешкото здраве 

както по време на монтажа, така и по 

време на последващата експлоатация. 

Благодарение на високата плътност 

на паната те не филтрират въздуха 

и съответно се запазват чисти за по-

дълго време. Повърхността на паната 

и окачващата система са лесни за 

почистване.

Монтаж и поддръжка: 
Системата Rigips Quick-Lock  със 

своите перфектни връзки между 

детайлите е не само естетически 

оформена, но също така стабилна и 

лесна за монтаж. Всички  растерни  

профили  се свързват и демонтират 

един с друг лесно, което улеснява 

изграждането на окачения таван. 

Паната лесно могат да бъдат 

демонтирани. При  растерната 

система  Rigips Quick-Lock 15, в 

главния профил има фабричен отвор , 

към който се закачва телът  с кука и по 

този начин се предпазват паната при 

монтаж и демонтаж.

Екология: Растерните пана

Rigips са произведени от природен 

гипс и хартия. Профилите на 

растерната система Rigips Quick-

Lock са направени от метал. Тези 

два материала могат да бъдат 

рециклирани изцяло и многократно. 

С използването на гипсови продукти 

ние спестяваме енергия и помагаме 

да защитим нашата планета.

Система ТИП ПАНО РАСТЕРНА СИСТЕМА

Casoprano прав борд кант А Rigips Quick-Lock 24 

Casoprano прав борд Rigips Quick-Lock T15

Rigips Quick-Lock 24 ДЪЛЖИНА MM M/M2

Главен профил  24 3600 0.84

Напречен профил  24 1200 1.67

Напречен профил  24 600 0.84

Rigips Quick-Lock 15 ДЪЛЖИНА MM M/M2

Главен профил  15 3000 0.84

Напречен профил  15 1200 1.67

Напречен профил  15 600 0.84

Кант А

Връзка към стена.

24

38

38

15

38

24

38

15

Главен профил 24/38, 3600мм

Главен профил 15/38, 3600 мм

Напречен профил 24/38, 1200мм 

Напречен профил 15/38, 1200мм

Напречен профил 24/38, 600мм

Напречен профил 15/38, 600мм

Casoprano Quick-Lock
Перфектният таван от гипсови пана

кант А



Casoprano Quick-Lock
Перфектният таван от гипсови пана

Модел      кант размер (mm) тегло                  

KГ/m2

клас 

горимост     

звуко 

nоглъщане     

звуко               

изолация        

светлo 

отразяване     

влаго 

устойчивост     

топло 

изолация

A 600x600x8 6.60
A2 0.10 38 dB 85% 90% 0.23

A 600x1200x8 6.60

CASOBIANCA

Бяло растерно пано от гипскартон с 

покритие от фин мраморен пясък без 

перфорация.

CASOROC

Бяло растерно пано от гипскартон с 

гладка матова повърхност.

CASOSTAR

Бяло растерно пано от гипскартон с 

неравномерна фина перфорация.

Приложение 

За монтаж  на растерни тавани 

в закрити помещения, където 

влажността не е по-голяма от 90%. 

Поради виското качество, гипсовите 

растерни пана имат широко 

приложение в строителствотo и  се 

препоръчват за монтаж в:

Сен-Гобен България ЕООД 

гр. Костинброд, Индустриална зона,

ул. Император Константин Велики 13

Тел.: + 359 2 489 95 00; 

office@rigips.bg 

www.rigips.bg

НОВО! Растерни пана CASOBIANCA  

С фино структурирано покритие от мраморен 

пясък. Монтирани чрез растерната окачваща 

система Rigips Quick -Lock за постигане на най-

добрата комбинация.

HOBO!

Casobianca

Casoroc

Casostar

Търговски обекти




