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М о д у л н а  с и с т е м а

1. Ефективни материали „Лапис“ е архитектурен и дизайнерски 
проект за статическо оразмеряване и конструктивно изпълнение от 
ефективни от статико-динамична гледна точка материали (стомана, 
алуминий, дървесина, композитни материали, пластмаса, текстилни 
мембрани, скъклопласти, винил и комбинация от тях) на 
формообразуващ пространствен конструктивен скелет, върху който да 
се изграждат съоръжения и сгради с различно функционално 
предназначение до степен на завършеност според изискванията на 
конкретния проект.
2. Конструктивният скелет е оразмерен като обемна клетка, в която 
пространствена коравина добавят монтираните върху 
формообразуващите профили фасадни, покривни и подови елементи. 
Основните носещи греди са разположени в равнината на покривната 
конуструкция, като по този начин дават възможност за отстраняване на 
големите фасадни плоскости при групиране на модулите в по-големи 
структури.
3. Допълване. Конструктивният скелет може да бъде доработван 
отвътре (усилван) при изградени вече външни ограждащи 
конструкции. С това сградата може да променя предназначението и 
площта си като се натоварва допълнително с инсталации, стени, 
изолации, и нови етажни подови конструкции.
4. Връзките са оразмерени за алуминиеви и стоманени планки, нитове 
и болтове. Технологично е решен проблемът с прахо- и 
шумоизолацията от ударен шум.
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5. Промяна. Фасадните табли могат да се подменят след монтажа и с 
това се променя предназначението на вече сглобен обемен модул. По 
този начин, на мястото на демонтирана табла/и могат да се окачат 
обемни елементи, извън обема на модула с функционални 
предназначения за входно преддверие, санитарен възел, стълбищна 
клетка, шкаф за дрехи, шкаф за монтаж на климатични тела, 
кафе-автомат, банкомат, хладилна витрина и други съоръжения.
6. Фундирането става на монолитни и монтажни стъпки или навивни 
дюбели, без масивни  стоманобетонови елементи в земната 
повърхност.
7. Осигуряването на земетръс е заложено в архитектурната обемна 
форма, която се получава от триъгълни конструктивни рамки, 
устойчиви на хоризонтални натоварвания – вятър и земетръс.
8. Хидроизолацията е решена с архитектурна дизайнерска система, с 
висока степен на сигурност, включително срещу навяване. Това са 
силно наклонените покриви и стенни скатове с вградена в 
конструкцията им система за водоотвеждане. Водоотвеждането е 
решено четиристранно при плоските и двустранно при скатните 
покриви. Профилът съдържа в геометрията си водобран (ръбова 
ламарина) и улук (водосточен улей). Оребряването на панелите 
поставено по късата страна на покривния скат служи за насочващи за 
водата улеи и снегозадържащ ръб едновременно.

9. Топлоизолации. Фасадите са предвидени за изпълнение от елементи 
на системи за окачени (структурни) фасади, на производители на 
алуминиеви профили и конструкции. Разработили сме заместващи 
профили от горещо поцинкована студено огъната и с прахонанесена PVC 
боя стоманена ламарина. Фасадните системи могат да се допълват по 
метода на послойния монтаж, през 40мм, 80мм, 120мм, 320 мм до 
постигане на необходимите  изчислителни параметри, включително до 
постигане на „пасивна“ сграда с дебелини на ограждащите конструкции 
до 800 мм.
10. Материали. За допълваща изолация монтирана отвътре в модулен (за 
транспорт и монтаж размер) може да се използва богат избор от изделия, 
полуфабрикати на строителната и автомобилна промишленост, в 
зависимост от степента на необходимата топлоизолация и търсенето от 
инвеститора качество на интериорните материали. 
11. Неотваряемите прозорци са от дву- и трислоен стъклопакет, залепен 
за алуминиеви или стоманени стъклодържатели (профил – клапа за 
отваряеми елементи) и се монтират заедно с тях върху окачвачите на 
фасадната структура, също като фасадните панели (табли).
12. Отваряемите прозорци се монтират върху окачвачите (ребрата) на 
вътрешния ръб на фасадната плоскост. Избора на система на отваряемите 
прозорци е по желание на инвеститора. Входните и вътрешните врати се 
монтират на окачвачи.
13. Горно осветление може да бъде интегрирано в растера на 
покривните и стенните термоустойчиви панели и да се изпълни и от 
поликарбонатни панели, със същия профил.
14. Алтернативна енергия. Върху формообразуващ скелет, ръбовете и 
фалцовете на покривното покритие могат да се интегрират фотосоларни 
системи, следвайки формата на покрива (стените).
15. Производство. Елементите се произвеждат с висока степен на 
завършеност - готови за експлоатация и обитаване, в заводски условия, с 
гарантирани параметри на геометрията, статическата устойчивост и 
експлоатационната дълготрайност.

16. Икономични. С формообразуваният от нас архитектурен обем се 
постига намалено съотношение на покривните, стенни и подови 
повърхности към основата (ЗП и РЗП). Резултат е намаляване на 
количествата материали за ограждане, а за оставащите - намаляване 
на изчислителното натоварване от сняг и вятър (при наклон от 45 
Градуса – с 41%). „Разчупването“ на паралелепипедната форма с 
наклонени покривни и стенни повърхнини е доближаване към 
съвършената статическа форма за сгради – полусферата.
17. Стандарт за обитаване. Вентилируема фасада, покрив и под. 
Леката, икономична фасадна конструкция на система ЛАПИС 
съдържа в себе си вентилируем слой и прекъснат термичен мост.
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Клетка-контейнер
Поставяем модул с плосък покрив 
за жилищни и търговски функции 
с габарити на контейнер
6,05 х 2,44 х 2,44 (2,80) м
ЗП: 14,76 кв. м

Детайл на сглобка
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Клетка-контейнер 
с двускатен покрив

Детайл на сглобка

Поставяем модул на два етажа
с разгъваеми елементи, 
двускатен покрив
и диагонално било, 
с габарити в план на 
малък товарен контейнер
6,05 х 2,44 х 2,44 (2,80) м
ЗП: 14,76 кв. м
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Клетка-контейнер
с двускатен покрив

(Варианти)
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Палатка-
контейнер

Конструктивен модул
за поставяеми обекти

на етаж и половина
с двускатен покрив

с габарити в план на 
малък товарен контейнер
6,05 х 2,44 х 2,44 (2,80) м

ЗП: 14,76 кв. м
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Вариант с 2 модула

Палатка-
контейнер

С възможност за сдвояване/ модулно композиране
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Палатка-контейнер
Редови структури

Вариант на 3 модула с проход
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Палатка-
контейнер

Редови структури

Вариант на 3 модула с навес
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Вариант на 5 модула с проход
Детайл на сглобка

Палатка-
контейнер

Редови структури
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Палатка-
къща

Двуетажна жилищна сграда
с четирискатен покрив

от елементи за поставяеми модули
ЗП: 36,6 кв. м
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Навес
Разглобяемо покритие за празненства, 

фестивали, базари,
форуми и др. събития на покрито

Детайл

14



Комплекс навеси
Конструкции за комплекси от поставяеми модули

с габарити в план на контейнер 6,05 х 2,44 м

Единичен модул 
за композиране на структури
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Комплекс навеси
(Варианти)
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Шатра
Разглобяема конструкция за 
празненства, павилиони и др. 
временни съоръжения
с покритие от винил
с размери 8,48 х 8,48 м
ЗП: 71,91 кв. м
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Шатра-къща
Структури от конструктивни елементи
за допълване на шатрата
до еднофамилна двуетажна жилищна сграда
с размери 8,48 х 8,48 м
ЗП: 71,91 кв. м

Сглобена шатра с добавени конструкции и обеми,
може да се преработи с покривни, стенни и подови
изолации до постигане на обитаема сграда, 
отговаряща на санитарно-хигиенните 
норми за жилище
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Шатра-къща
Комплекси от двуетажни жилищни модули,
базирани на структтура Шатра.
с размери 8,48 х 8,48 м
ЗП: 71,91 кв. м
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Шатра-заведение
Конструктивен модул за поставяеми обекти 

с наклон на покривните плоскости 30°,
подходящо за офис, кафене, барче, ресторант-бистро

  3 х 3 м
6 х 6 м

Вариант на композиране

Детайл витрина с прозорец
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Къща LX 12x12
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда 

с четирискатен покрив
и размери в план 12 х 12 м

с открита монтажта конструкция
ЗП: 144 кв. м

РЗП: 257 кв. м

21 Детайл витрина



Къща LX 9x9
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда 

с монтажна конструкция върху 
монолитен подземен и полуподземен етаж

и размери в план 9 х 9 м
ЗП: 81 кв. м

РЗП: 119 кв. м

Монолитен подземен етаж
(подходящ за гараж, механа, 

фитнес, домашно СПА)

Допълващи рамки 
за навеси и пристройки

Изпитание на фасадна греда
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Редови къщи
Еднофамилни жилищни сгради на етаж и половина

с размери в план 9 х 9 м
и четирискатен покрив
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Многоетажни многофамилни 
жилищни сгради
на базата на Къща LX 9 х 9 м



Къща LX 9x9
Двуетажна еднофамилна жилищна сграда 

със скрита монтажна конструкция 
и размери в план 9 х 9 м

ЗП: 81 кв. м
РЗП: 119 кв. м

24



Структури за 
обществени сгради 

- салон
Зала към училище за физкултурен салон, 

актова зала 
(зала за празненства, тържества, дипломиране)

и общоучилищно пространство
ЗП: 200-1800 кв. м
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Допълващи 
конструктивни рамки 

за навеси и пристройки



Структури 
за обществени сгради 
- зала
Многофункционална зала 
с монтажна конструкция
с размери 18 х 36 м (зала за тенис)
ЗП: 648 кв. м
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Спирков навес
Многофункционална зала 
с монтажна конструкция
с размери 18 х 36 м (зала за тенис)
ЗП: 648 кв. м
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Павилион
Поставяем търговски модул

5,40 кв. м

28



Павилион
 Поставяем търговски модул

6,48 кв. м
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Павилион
 Поставяем търговски модул

9,61 кв. м
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Демонстрационен 
модул - заведение

 Монтажно съоръжение
с използваема площ 18 кв. м
и възможност за разгъване 

на конструктивни тенти за покритие от винил
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Демонстрационен модул, 
комбиниран с подвижен павилион

 Поставяем търговски модул
  24 кв. м
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