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За нас

Фирма ‘‘Соларис-М‘‘ ООД е основана през 1991 г. с основна
дейност: търговия на едро и дребно с материали за
мебелната промишленост (МДФ, естествени фурнири,
технически фурнири, масиви, кантове, шперплат, CPL, HPL
и др.)
Фирмата ни е представител на водещи Световни компании
като FINSA (Испания), Alpi (Италия), Cantisa (Испания),
Tacon Décor (Испания), Eurochenne (Франция) и др.

Асортимент

Разполагаме с голям асортимент продукти, отговарящи на
най-новите тенденции в мебелното производство и
задоволяващи изискванията на всеки от нашите клиенти.

Качество

Продуктите ни са само на доказани Европейски и Световни
производители, като държим на висок стандарт и
качество.

Дизайн

Стремим се да предлагаме най-новите тенденции от света
на дизайна за интериорни
решения. Обновяваме
продуктовата си гама, така че да бъдем в крак с всичко
ново и актуално на пазара и да доставяме всичко нужно за
мебелното производство.
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Пожароустойчив
МДФ (клас BS1-d0)
и ПДЧ (клас BS2-d0)
Finsa Испания е един от Европейските и Световни
лидери в производството на МДФ плоскости и
Ламинирано
ПДЧ.
Предлагащи
голямо
разнообразие от продукти като Обикновен МДФ
Влагоустойчив МДФ, Пожароустойчив МДФ, Цветен
МДФ, Грундиран МДФ, Ламиниран МДФ, МДФ за
огъване
и
тн.
Характеризиращи
се
с
безкомпромисно
качество,
задоволяващи
най-високите изисквания на всякакъв тип клиенти.
Пожароустойчивият МДФ FINSA е с най-висок
клас на горимост, като запазва характерните си
качества, устойчивост, гладка и фина повърхност.
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Влагоустойчив МДФ

Най-високият клас Влагоустойчив МДФ Finsa с
подобрени качества, висока издръжливост, а при
екстремни условия надуването е намалено значително.
Добрите характеристики осигуряват възможности за
произвеждане на лакирани мебели, мебели за баня,
кухненско обзавеждане и др.
Поддържаме на склад от 6мм до 30мм.
Класификация
формалдехид
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Е1:

Ниско

съдържание

на

МДФ Fibralac (Специален МДФ
за лакиране и фрезоване)

С гладка повърхност и ниска абсорбция на бои,
лакове, вода и разтворители. Това позволява
спестяване по отношение на материалите, както
и по-добро покритие. Гладката повърхност
предотвратява
шлайфането
между
всяко
нанасяне на лак, като така се спестява труд и се
подобрява производителността.
Fibralac МДф на Finsa отговаря на класификация
E1 (Ниско съдържание на формалдехид)
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Цветен МДФ

Цветният МДФ е плоскост, която характеризира с
високо качество и плътност.
В зависимост от желаният външен вид могат да се
използват восък, лак или прозрачни бои за да се
засили наситеността и еднаквостта на цветовете в
крайният продукт.
При употреба на покритие от естествен фурнир върху
цветен МДФ се получава контраст между повърхността
и канта на продукта.
Цветният МДФ е нетоксичен продукт с класификация
Е1
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Обикновен МДФ

Предлагаме обикновен МДФ от 2мм до 40мм,
както на Finsa, така и на повечето големи
Европейски производители.
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Compacmel
(МДФ с висока плътност)

Плоскоста е подходяща за употреба на закрито, както
и на места с по-висока влажност.
Приложение: Производство на спортни мебели,
шкафове, пейки, тоалетни отделения или тоалетни
(без контакт с пода), врати, стени, лаборатории,
хотели, офис оборудване.
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Грундиран МДФ

Грундиран МДФ Finsa е специален МДФ с
най-високо качество на Finsa с декоративна бяла
хартия (грунд фолио) подготвен за окончателно
лакиране. Покритието е импрегнирано със
специална смола, която предлага идеална основа
за последващо нанасяне на лак или боя.
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МДФ за огъване
(Fibraform)

Fibraform представлява МДФ за огъване, прорязан от
едната страна на каналчета, така че да може да бъде
адаптиран
към
извити
форми.
Ширината
на
каналчетата е 2мм и дълбочина от 1.4мм до 1.8мм.
МДФ за огъване на Finsa отговаря на класификация
E1 (ниско съдържание на формалдехид) Повърхността
на Fibraform позволява да бъде лакирана.
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Ламиниран МДФ и ПДЧ

DUO RANGE гамата на Finsa се предлага като
МДФ, ПДЧ и SuperPan от 2.5мм до 30мм.
DUO гамата е създадена да пасне на всеки стил и
следва най-новите тенденции.
Възможност за поръчка на над 700 дизайна
размери: 2850х2100, 2440х2100, 2200х2100мм и
др.
Те могат да бъдат комбинирани с 15 различни
вида структури.
На склад предлагаме Ламиниран МДФ 4мм с
подбрани 12 декора от колекцията.
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Олекотен МДФ
(Iberpan 300)

Олекотен МДФ (Iberpan 300) e много лека плоскост
изработена от подбрани дървесни влакна. Плътността
му е 300 кг/м3.
На склад поддържаме 32мм и 38мм с размери 2850х
2100мм.
Разработен е специално за
теглото е решаващ фактор.

приложения,

Клас Е1: Ниско съдържание на формалдехид
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където

Фурнирован МДФ

Предлагаме фурнирован МДФ както с естествен
фурнир, така и възможност за фурнироване на
цялата колекция фурнири Alpi.
Размерите могат да бъдат
желанието на клиента.

всякакви,

според
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Фурнир
Alpi
e
резултат
от
най-добрите
научноизследователски и развойни дейности. Префекта
комбинация от технологични иновации, фина изработка
и прецизен дизайнерски подход. Този фурнир предлага
почти неограничени възможности за производство на
цветове и шарки. Процесът на производство е съобразен
с всички екологични изисквания.
Престижните сътрудничества със световно известни
имена в областта на дизайна отразяват дългосрочната
ангажираност на Алпи със света на творчеството.
Минало, настояще и бъдеще съжителстват в реалност, в
която творческата страст и опит обединяват усилията си
с възможностите предлагани от най-иновативните
технологии.
Приложения
Широка гама приложения в различни сектори като:
Обзавеждане и вътрешна архитектура – мебели,
реставрация, офис обзавеждане, кухни, Дневни, спални,
бани , подови настилки, рамки за прозорци и врати,
облицовки на стени, акустични панели и тн.
Хотелско Обзавеждане - повърхности и облицовки
Повърхности и облицовки за хотели, многофамилни
комплекси, жилищни сгради, магазини, търговски
обекти, офиси, обществени пространства облицовки за
интериора на яхти и круизни кораби, дизайнерски
предмети и аксесоари, очила, мода
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Безкрайно
потенциално
проектиране:
непрекъснато модернизирани и усъвършенствани,
фурнирите Alpi могат да се развиват в огромно
разнообразие от дървесни видове, текстури и
цветови варианти.
Гамата включва над 90 декора по каталог налични
на склад, като Alpi непрекъснато обогатява и
актуализира своята гама за да отговори на всички
творчески потребности на дизайнерите.
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HPL Alpikord

ALPIKORD представлява HPL от фурнир с дебелина 1мм
.
Фурнирът
е
предварително
обработен
с
най-съвременните продукти и лакове, за да изведе
своята природна красота. Резултатът е голям дървен
панел, готов за поставяне върху всяка повърхност,
позволяващ намаляване на времето за монтаж,
лакиране и довършителни работи. Практиката на
предварително обработеното дърво се свързва с
качествата, уникалността и персонализирането, като
екологичните сертификати се отнасят за всички ALPI
фурнири.
Сектори на употреба: повърхности за обзавеждане;
повърхности и облицовки за вътрешна архитектура;
хотели, многостайни и жилищни комплекси, магазини,
търговски обекти, офиси, обществени пространства;
повърхности и облицовки за интериора на яхти и
круизни кораби; повърхности на таблото и вътрешни
довършителни работи за автомобилния сектор.
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DANZER

Danzer e един от световните лидери в
производството на натурални фурнири добити от
основните дървесни видове. Производствените
възможности позволяват да предоставят точно
това от което се нуждаят всякакъв тип клиенти.
Разнообразие от над 200 вида фурнири от цял
свят включително редки и екзотични видове.
Също така специално обработени фурнири
включващи ретро, състарени, опушени и тн.
Използвайки
най-новите
и
съвременни
технологии за добив на фурнир, клиентите на
Danzer получават най-доброто, съчетано с
непрекъснатия
контрол
на
качеството.
Предлагането на толкова голямо разнообразие от
налични фурнири, осигурява на клиентите богат
избор и възможност за бърза доставка.
Предлагаме налични на склад над 20 от
основните видове фурнир, като останалите са
налични на склад в Австрия и могат да бъдат
доставени веднага.
Стандартни дебелини на фурнир са:
В зависимост от вида: около 0,5 мм
Други дебелини, като 0.9 mm или 1.5 mm, също
са налични
Има възможност за разрязване на различни
дебелини точно по поръчка (по-тънки или
по-дебели от стандартните)
Налична широка гама от нарязана дървесина 2,5
мм, 3,0 мм и дори 4,0 мм
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Tacon Décor

Предлагаме CPL за Врати, Первази и Мебели с
дебелини от 0.1мм до 1мм на Tacon Décor Испания
- На листа с размери 3.05м х 1.30м; 2.20м х 1.65м
(наличен бяло и сиво)
- На ролки с ширина 125мм (за первази)
съответстващи на декорите МДФ 4мм за врати, които
поддържаме на склад, както и възможност за поръчка
на всички декори от каталога на FINSA Gamma Duo
- Ролки CPL На склад 0,3мм; 0,4мм Бял и Черен на
1650мм
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Cantisa

Предлагаме на склад висококачествени кантове
от подбран естествен фурнир на Cantisa
(Испания)
- Налични на склад кантове от естествен фурнир:
Европейски Дъб / Американски Орех /
Парен Бук / Ясен и др.
Стандартна дължина на ролките около 250 л.м
По заявка можем да доставим кантове от
всички дървесни видове.
Ширината може да бъде от 14мм до 250мм
Дебелина: от 0.5мм до 3мм
Всички ролки идват опаковани в фолио, така че
да се запазят качествата на готовия продукт.
Нашите фурнирни ролки не съдържат дупки,
разкъсвания
или
други
недостатъци
на
повърхността, като по този начин гарантират
максимална производителност по време на
процеса на обработка.
Предлагаме налични на склад PVC кантове на
Cantisa (Испания) ширина 45мм дебелина 0.8мм
съответстващи на декорите за ламинирания ни
МДФ 4мм за врати. По заявка можем да доставим
необходимия ви цвят, като Cantisa разполагат с
над 2500 декора съответстващи на продуктите на
всички големи европейски производители.
Възможни ширини: от 5 mm до 140 mm.
Дебелина от 0,4 мм до 3 мм.
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ABET LAMINATI

ABET LAMINATI
е един от световните лидери в
производството на HPL ламинирани декоративни
плоскости.
Гамата включва избор от дървесни, метални, каменни,
текстилни и много други декори HPL.
Иновативен дизайн, високо качество и
Рамери: 3050 х 1300мм
Дебелини: от 0.7мм до 1.8мм
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SyPly

Шперплат Бреза 2500х1250мм и 1250х2500мм
- Шлайфан
- Качества BB/BB BB/CP CP/CP
- Дебелини на склад от 4мм до 30мм
Високото качество на шперплат SyPly предоставя
възможност за широка употреба и приложения:
строителство,
обзавеждане,
конструкций,
мебелно производство, автомобилна и вагонна
промишленост, опаковане и др.
Системата за управление на качеството е част от
корпоративната култура на Завода за шперплат
Syktyvkar.
Тя
е
сертифицирана
по
международните стандарти стандарт ISO 9001:
2008 и всички операции в завода от продукта
инженеринга,
до
доставката
му
са
стандартизирани
в
съответствие
с
него.
Основната цел е шперплат Syktyvkar задоволи
нуждите
на клиентите в сферите на обслужване,
надеждност и доставка удобство в максимална
степен.
Производството на шперплат на предприятието е
повече от 220 000 m3 годишно. Брезовият
шперплат SyPly е силен и водоустойчив
материал. Брезовото дърво дава красивата
структура
и
високи
физико-механични
характеристики до
шперплат. Тези качества го правят популярен в
мебелите промишленост, строителство, интериор
и екстериор.
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Шперплат за огъване

Multiflex е специален шперплат за огъване, който
благодарение на своя състав има висока степен на
гъвкавост. Multiflex е много практично решение за
производство на огънати структури, особено когато се
изискват малки радиуси на огъване . Multiflex
е
уникален продукт ,който с лекота може да приеме
всяка извивка и форма ,както и S или кръгла форма.
Използва се при изработката вътрешна архитектура
като цяло, облицовка на колони, бар мебели, лодки ,
каравани и др.

Шперплат Топола
Предлагаме високо качество Италиански Шперплат
топола с размери:
3100х2100мм / 2520х1870мм качество I/II
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Масиви

Предлагаме голямо разнообразие от налична на склад
масивна дървесина Европейски Дъб, Американски
Орех, Ясен, Кото, Офран, Парен Бук
с различна
дебелина и дължина от най-големите Европейски и
Световни доставчици и производители.
Също така възможност за доставка на над 50 вида
масив по заявка от екзотични видове.
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Профили

Предлагаме клинозъбно снадени, двойно и тройно
слепени иглолистни профили (смърч)
за врати и
прозорци както и дъбови профили
Налични Клинообразно снадени
профили смърч
35х60х6000мм 2/3 слойно слепени
32х45х6000мм 2/3 слойно слепени

иглолистни

Дъбови профили
Дължини от 1500 до 4000мм +
Всякакви дебелини и размери
Трислойно слепени Иглолистни профили
84х86х6000мм
84х115х6000мм
74х87х6000мм
74х115х6000мм
74х95х6000мм
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Представяме на вашето
внимание част от обектите
правени с наши материали
Hyatt Hotel
Sofia

Grand Hotel
Millennium
Sofia
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Wave Resort
Hotel

Hotel
Intercontinental
Sofia
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Louis Vuitton
Shops

Burberry
Shops
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Lindt
Shops

Доставяме висококачествени материали на едни от
най-големите производители от Европа за обекти
както в България така и в цяла Европа включващи
хотелски вериги, молове магазини, ресторанти,
заведения и дизайнерски частни обекти и интериорно
обзавеждане.
Стремим се да предлагаме само най-високото качество
материали и да задоволяваме и най-големите
изисквания на клиентите ни.
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