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ECOCOCON: Building 

example 



Модулна система 

. 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

•  до 99% естествени материали 

• Предварително изработени панели 

по проект 

• Имат носеща функция 

• Устойчиви на земетресение – 

сертификат на изпитания в 

лабораторни условия до 8 по Рихтер 

• Пожароустойчиви – до 120 мин.  

• Лесно приложими за различен 

дизайн 

• Бърз монтаж и къща „до ключ“ до 2 

месеца. 

• Постигане на висока термомаса в 

комбинация с глинените мазилки 

• Тествани и EU сертифицирани 

• Енергиен Сертификат за пасивни 

къщи A+++ 

• Липса на термомостове 

• Повече от 10 години опит 
 



Създаване на здравословна, комфортна и устойчива среда 

Характеристики: 

 
• Напълно 100% дишащи стени 

• Здравословна среда, уют и 

топлина 

• Модерен дизайн 

• Възможно най-добра 

топлоизолация U фактор: 0,11 

W/m2K и използване на 

съпътстващи естествени 

материали за завършване на 

къщата: глина, тръстика, дърво, 

камък, коноп, естествени масла 

за импрегнация, целулозна 

изолация, ленена изолация, 

таделакт… 

 



Контрол на качеството 

Панелите се изработват прецизно 

и под строг контрол в регулация с 

агенция Inspecta. 

 

• Отклонение +/- 1-2 мм. на  3 м. 

по дължина на стената 

• Хидравлично пресована слама 

• Равна повърхност на панела, 

позволяваща директно 

измазване с глинена мазилка 



Двойна конструкция  

 

 

 

 

 

Двойната дървена рамка, 

заложена в панелите осигурява 

строителство на сгради до  

2-3 етажа, съществуват и 

изключения на 4-5 етажа. 



Типове панели 

Подпрозоречен 

Надпрозоречен Скосяване Колона Стандартен С диагонали 

Max. 1,2 x 3m Max. 3 x 1,2m 



От архитектурен проект към проект Екококон панели 



СИСТЕМА 

Свободно пропускане на 
вътрешната влага – не 
се задържа в панела; 

Топлият въздух не 
преминава през 
мембраната и се връща 
обратно; 

Системата не допуска 
преминаване на студен 
въздух и влага отвън. 

 

No warm air 

can escape 

Excess 

humidity 

passes 

through 

Вътрешна 

страна – 

топъл въздух 

Студен 

въздух 



Строителство в различни стилове 



СИСТЕМА ЕКОКОКОН: 

ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА ЗА ЖИВЕЕНЕ  

БЕЗ КОМПРОМИС! 


