




Всяка КЪЩА на 
ЕКОЗИД е ценен 
принос към 
опазването на 
околната СРЕДА

В наши дни, построяването на къща означава много повече от просто създаване на жилищни 
пространства. Съвременната архитектура вече не се определя само с дизайн и функционалност 
- необходима е и социална ангажираност към обществото, т. е. използването на устойчиви и 
екологични строителни решения. Ние, в Екозид, приемаме това предизвикателство и твърдим, 
че не само предоставяме перфектния дом на нашите клиенти, но и допринасяме отговорно 
за развитието на градското пространство, което оформя нашето ежедневие. Това е една от 
причините всяка къща на Екозид да е проектирана като нискоенергийна или пасивна.

Нашият екип от строителни експерти и проектанти е на Ваше разположение във всяка стъпка от 
пътя към мечтаната къща, защото ние, в Екозид, знаем, че това е пътуване, изпълнено с въпроси, 
породени от различни лични нужди, желания и технически изисквания. Над 300 завършени 
проекта и многобройни доволни клиенти в 4 различни държави са доказателство за нашето 
качество. След 3 поколения опит в тази област, с гордост мога да твърдя, че продължаваме да сме 
семеен бизнес, който разглежда всеки проект лично и в най-голяма степен на професионализъм. 
Независимо дали става въпрос за нашите стандартни прототипи или напълно персонализирани 
проекти - всяка къща, произведена от Екозид е внимателно проектирана и проверена до 
последния детайл, за да се гарантира най-високо качество. 

Инж. Станимир Върбанов
Изпълнителен директор
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СВЕТЪТ НА екозид
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екофилософия
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Както всичко ценно в живота, Екозид е основана 
на опита на няколко поколения и надграждана 
с постоянен стремеж към съвършенство. 
Това е компания, базирана на солидната 
основа на европейските строителни традиции. 

означава да се прилагат конструктивни решения, 
разработвани в продължение на хиляди години. 
Естествените характеристики на материалите 
формират дизайна и по този начин развиват 
перфектна симбиоза между функционалност и 
естетика.

Всички наши проекти се характеризират с високо 
качество и постояннo внимание към детайлите – 
от проектирането до производствената част. Това 
е единственият начин да се създаде истински 
дом.



10

Развитието на екологични, ориентирани към бъдещето, 
строителни решения е нашият ангажимент към 
обществото. Това влияе на цялостния ни бизнес модел 
и стратегия на производство. От избора на материали 
и доставчици, до  проектирането на строителните 
детайли - всички компоненти са в перфектно съчетание.
И, тъй като еко не е просто част от нашето име, а ключов 
компонент от нашето ДНК, продукцията на Екозид 
е изцяло на основата на естествени материали. С 
други думи, всички наши продукти са 100% натурални, 
екологични и произведени в Европа.
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Нашата  eCO-Systembau-Technology съчетава 
естествени материали с новаторски конструкции. 
Това гарантира високо ниво на комфорт и  енергийна 
ефективност. Благодарение на дишащите външни 
стени и изключително високите изолационни 
свойства, излишната влага в сградата може да бъде 
регулирана без загуба на топлинна енергия като по 
този начин се осигуряват оптимално здравословни 
климатични условия. Благодарение на интегрирания 
изолационен слой може да се постигне над 6% 
допълнителна площ в сравнение с класическото 
изграждане. Ние се гордеем с качеството на нашите 
продукти, постоянно развитие и усъвършенстване 
по отношение на екология, устойчивост и опазване 
на околната среда.  Щастливи сме да съобщим, че 
всички, произведени от нас панели и конструкции 
са проследявани и сертифицирани от BMF (Бундес 
асоциация за сглобяемо строителство).
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eCOcomfort

ФАСАДА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА И ШПАКЛОВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ ПАРОИЗОЛИРАНИ ПЛОСКОСТИ OSB

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИИ ПЛОСКОСТИ OSB

ВЪТРЕШНА ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН

ИНСТАЛАЦИИ 50MM ДЪРВЕНА СКАРА / МИНЕРАЛНА ВАТА

ЯДРО ПАНЕЛ 160MM  KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / МИНЕРАЛНА ВАТА

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА ДЪРВЕНА ОБШИВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ ПАРОИЗОЛИРАНИ ПЛОСКОСТИ OSB

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИИ ПЛОСКОСТИ OSB

ВЪТРЕШНА ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН

ИНСТАЛАЦИИ 50MM ДЪРВЕНА СКАРА / МИНЕРАЛНА ВАТА

ЯДРО ПАНЕЛ 160MM  KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / МИНЕРАЛНА ВАТА

ECOcomfort
ДЪРВЕНА ФАСАДА

Мин. дебелина на стената        
35 cм

U-Коефицент на 
топлопреминаване
Um ≤ 0,14 W/m2K

Коефицент на 
шумоизолация
Rw ≥ 51 dB

Инсталационен слой
50 мм

Фасадна вентилация
40 мм

ECOcomfort
ФАСАДА С МАЗИЛКА

Мин. дебелина на стената        
30 cм

U-Коефицент на 
топлопреминаване
Um ≤ 0,14 W/m2K

Коефицент на 
шумоизолация
Rw ≥ 51 dB

Инсталационен слой
50 мм
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ФАСАДА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА И ШПАКЛОВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ ПАРОИЗОЛИРАНИ ПЛОСКОСТИ OSB

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИИ ПЛОСКОСТИ OSB

ВЪТРЕШНА ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН

ИНСТАЛАЦИИ 50MM ДЪРВЕНА СКАРА / ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЯДРО ПАНЕЛ 160MM KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / ДЪРВЕСНА ИЗОЛАЦИЯ 

ВЕНТИЛИРУЕМА ФАСАДА ДЪРВЕНА ОБШИВКА

ДИШАЩА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЗАТВАРЯНЕ ПАНЕЛ ПАРОИЗОЛИРАНИ ПЛОСКОСТИ OSB

ЗАТВАРЯНЕ ИНСТАЛАЦИИ ПЛОСКОСТИ OSB

ВЪТРЕШНА ОБШИВКА ГИПСОКАРТОН

ИНСТАЛАЦИИ 50MM ДЪРВЕНА СКАРА / ИЗОЛАЦИЯ PAVATEX

ЯДРО ПАНЕЛ 160MM KVH-ДЪРВЕНА РАМКА / ДЪРВЕСНА ИЗОЛАЦИЯ 

eCOnature

ECOnatur
ДЪРВЕНА ФАСАДА

Мин. дебелина на стената        
35 cм

U-Коефицент на 
топлопреминаване
Um ≤ 0,14 W/m2K

Коефицент на 
шумоизолация
Rw ≥ 51 dB

Инсталационен слой
50 мм

Фасадна вентилация
40 мм

ECOnatur
ФАСАДА С МАЗИЛКА

Мин. дебелина на стената        
30 cм

U-Коефицент на 
топлопреминаване
Um ≤ 0,14 W/m2K

Коефицент на 
шумоизолация
Rw ≥ 51 dB

Инсталационен слой
50 мм



16

И тъй като дори и най-малкото Ви желание е важно, нашият екип от 
архитекти, инженери и строителни експерти ще Ви придружава във 
всяка стъпка по пътя към новата Ви къща мечта. От проектирането на 
специфичните за случая детайли, през подбора на правилните продукти 
и материали - ще имате до себе си най-подходящия партньор. И тъй 
като истинският дом трябва винаги да отговаря на Вашите изисквания, 
можем да персонализираме нашите прототипи без допълнителни 
разходи за проектиране. Оптимизация на разпределението, промени 
в дизайна на фасадата или намиране на перфектната форма на 
покрива - ние ще направим мечтите Ви реалност.
В допълнение, към включените стандартни услуги, ние предлагаме 
широка гама от индивидуални дизайнерски решения специално за 
Вашия дом. Независимо дали става въпрос за интегрирани парна 
душ кабина, сауна, джакузи или всяка друга специфична подробност, 
необходима за Вашия оазис на релакса - всичко е възможно. И тъй 
като една идея е толкова добра, колкото позволява реализацията и, 
ще получите всички услуги от един източник - с голямо внимание към 
детайлите. Нашият екип по управление на проектите ще следи всяка 
стъпка от Вашия проект, за да се гарантира качеството на Екозид.
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Фундамент на сградата

Монтаж на ключове и контакти

Интериорни врати

Подови настилки с вкл. первази

Боядисване и лепене на тапети

Подови и стенни плочки в мокрите 
помещения; санитарно оборудване

Монтаж на Електро и ВиК 
инсталации

Покривно покритие с вкл. 
отводняване, обшивки и комин

Изработка и монтаж конструкция на 
сградата

варианти за изпълнение монтаж на сградата частична завършеност до ключ

Шпакловка стени и тавани с ниво на 
качество Q2
Подова замазка с 
вкл. звукоизолация

Завършено фасадно покритие

Външна дограма и входна врата

OSB обшивки и гипсокартон на 
всички стени и тавани
Вграждане на Електро и ВиК 
заготовки в конструкцията

Инвеститорът като занаятчия - това е идеалната 
възможност за смелите и способните, за 
тези, които искат да вършат нещата сами, 
не само за да намалят разходите, но и да 
оставят личния си почерк в своя дом. С 
опцията монтаж на сградата на Екозид, Вие 
получавате перфектната платформа за Вашия 
собствен дизайн. Монтираната конструкция, 
както и довършителните работи по покрива 
са включени; останалото е във Вашите ръце.

Опцията е за тези, които искат да се заемат сами с 
последните щрихи, без да се правят компромиси 
с техническите подробности - добре балансирано 
решение, което ви помага да спестите пари, 
без да губите качество. В допълнение към 
монтажа на сградата, можете да се възползвате 
от нашия опит и професионални услуги в 
довършването на фасадата, на Електро и ВиК 
инсталации, както и полагане на подова замазка.

Строителството до ключ е ол инклузив услугата за 
тези клиенти, които искат да достигнат желаната 
цел бързо и без стрес. С тази опция на Екозид, 
нашите клиенти получават перфектно крайно 
качество в комбинация с максимална точност за 
датата на завършване.
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ECOCUBE 130

Застроена площ   ~ 131,0m²

Трапезария       

Кухня

Дневна

Родит. спалня        

Баня

Гардеробно

Спалня 1

Спалня 2

Баня

Предверие

Коридор

eCOcube 130

 

12,20 m²

15,20 m²

15,40 m²

15,30 m²

3,30 m²

3,50 m²

13,40 m²

13,40 m²

3,30 m²

5,90 m²

8,80 m²

19
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НОВИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Чист лукс, пълен комфорт и неподражаема 
елегантност. ecо-Cube 200 предлага 
модерен вкус и устойчивост в  непреходна 
архитектурна форма. Големите панорамни 
прозорци в комбинация с отворено 
разпределение и изчистени форми, 
предлагат концепция, ориентирана към стила 
на живот от бъдещето. Просторните тераси, 
като естествено продължение на жилищните 
пространства, размиват границите на 
архитектурната рамка и сливат природата с 
интериора на сградата.

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ:

Брой етажи:                         2
Размери:         15,9 x 11,35 м
Застроена площ:    ~  33,0м²
Светла площ:               220м²
Покрив:                      плосък 
Допълнение:        тераса на          

покрива
Брой бани:                           3
Брой спални:    максимум 3

181820
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eCOcube 200

ПАРТЕР

Трапезария        

Кухня

Дневна

Баня

Техн. помещение

Предверие

Коридор

Гараж

ПЪРВИ ЕТАЖ 

Родит. спалня       

Самост. баня

Гардеробно

Тераса

Спалня 1

Спалня 2

Баня

Коридор

Стълба

 

13,35 m²

13,44 m²

18,90 m²

6,01 m²

7,18 m²

9,68 m²

9,78 m²

30,00 m²

 

18,00 m²

9,50 m²

10,41 m²

18,5 m²

19,44 m²

18,04 m²

5,00 m²

9,14 m²

3,64 m²

191921
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МОДЕРНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Компактният и универсален план е 
създаден като гъвкава платформа, която 
да задоволи всички нужди. От градинска 
стая до едноетажна къща, с възможност за 
различни форми - тук всеки може да намери 
подходящия размер и дизайн. Модерното 
разпределение в комбинация с френски 
прозорци и покрита тераса, която се простира 
пред цялата сграда, сливат интериорните 
пространства с околната природа. Чистите 
геометрични линии разширяват визуално 
изчистения силует и поставят акцент върху 
външния свят.

. . .

Благодарение на модулния дизайн и 
жилищните площи, вариращи от 85 до 188м2, 
проектът се превръща в идеално решение 
за различни предпочитания и потребности. 
Eco-Compact не е просто чудесна къща за 
хора, които търсят свобода и устойчивост, 
но и най-добрият вариант за взискателните 
инвеститори, които се нуждаят от разширение 
или допълнителни пространства в градината. 
От къща край басейн до еднофамилен дом - 
перфектно решение за всяка ситуация и вкус.
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eCOCompaCt







КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Брой етажи       
1

Размери
7,1 x 13,7m - 7,1 x 30,0m

Застроена площ
97m² - 215m²

Светла площ
85 - 188m²

Покрив
плосък / едноскатен
/ двускатен /четирискатен

Допълнение
покрита тераса

Брой бани     
1

Брой спални     
2
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ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
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eCOCompaCt

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА

Родит. спалня        

Баня

Спалня 

Коридор

Предверие

Техн. помещение

Кухня

Трапезария 

Дневна

Тераса

Навес за коли

 

17,27 m²

9,50 m²

11,40 m²

7,26 m²

13,52 m²

6,84 m²

17,78 m²

16,00 m²

17,00 m²

36,76 m²

35,50 m²

БУНГАЛО 

Трапезария       

Кухня

Дневна

Баня

Коридор

Спалня

Тераса

ГРАДИНСКА КЪЩА

Трапезария       

Кухня

Дневна

Баня

Коридор

Тераса

 

16,00 m²

17,78 m²

17,00 m²

9,50 m²

4,51 m²

17,27 m²

20,01 m²

 

16,00 m²

17,78 m²

17,00 m²

9,05 m²

3,75 m²

20,01 m²

БУНГАЛО

ГРАДИНСКА КЪЩА
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ:

Брой етажи:                          2
Размери:            10,5 x 8,15 м
Застроена площ:    ~ 91,65м²
Светла площ:             153,3м²
Покрив:    двускатен покрив
Допълнения:           балкон 
фронтон с двускатен покрив
Брой бани:                            3
Брой спални:     максимум 4

ВАШИЯТ НОВ ДОМ

eco-Home 150 осигурява перфектна 
платформа за съвременен градски живот -  
класически дизайн с модерни пространствени 
решения, френски прозорци и просторни 
жилищни помещения. Със своя просторен 
жилищен тракт, възможност за 4 спални и 3 
бани, eco-Home 150 предлага повече от 
достатъчно място за голямо семейство.
Естествените материали и дишащи външни 
стени, в комбинация с най-новите технологии, 
осигуряват здравословен микроклимат и 
оптимални условия за живот на съвременното 
семейство, което изисква най-доброто.
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eCOhome 150

ПАРТЕР

Трапезария        

Кухня

Дневна

Тоалетна

Техн. помещение

Кабинет

Коридор

Стълба

ПЪРВИ ЕТАЖ

Родит. спалня        

Самост. баня

Тоалетна

Гардеробно

Балкон

Спалня 1

Спалня 2

Баня

Коридор

Стълба

 

14,53 m²

14,33 m²

13,33 m²

2,72 m²

4,79 m²

10,80 m²

10,04 m²

3,88 m²

 

17,00 m²

12,50 m²

1,44 m²

6,05 m²

5,52 m²

9,96 m²

13,70 m²

5,67 m²

3,51 m²

3,42 m²
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Брой етажи:                           2
Размери:                  10,5 x 8м
Застроена площ:      ~ 85,5м²
Светла площ:             154,4м²
Покрив:                  двускатен
Допълнение:              балкон
Брой бани:                             3
Брой спални:      максимум 4

ДРУГИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Естествените материали, модерното 
разпределение, съчетано с френски 
прозорци, слива интериора на къщата със 
заобикалящата природа и създава просторни 
жилищни площи. 
eco-Chalet 150 е перфектната планинска 
къща, съчетаваща модерен и традиционен 
стил. Родителска спалня с дрешник и 
свободно стояща вана, както и отворени 
жилищни пространства – всичко е налице в 
този луксозен ваканционен дом! Тук имате 
достатъчно пространство за всички Ваши 
намерения и идеи.
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eCOchalet 150

ПАРТЕР

Трапезария        

Кухня

Дневна

Тоалетна

Техн. помещение

Стълба

Коридор

Кабинет

 

12,70 m²

13,61 m²

13,20 m²

2,72 m²

4,79 m²

3,88 m²

10,04 m²

10,80 m²

 

14,00 m²

10,43 m²

1,44 m²

7,68 m²

12,30 m²

9,96 m²

13,70 m²

6,21 m²

3,51 m²

3,42 m²

ПЪРВИ ЕТАЖ

Родит. спалня   

Самост. баня

Тоалетна

Гардеробно

Балкон

Спалня 1

Спалня 2

Баня

Коридор

Стълба
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КОНТАКТИ

30

ВРАТИТЕ НИ СА ВИНАГИ ОТВОРЕНИ ЗА ВАС. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Всички проекти и илюстрации на проекти, показани в този каталог са защитени с авторско право. Възпроизвеждане, копиране, разпространение 
и размножаване на хартиен или електронен носител, може да бъде направено само с писменото съгласие на ЕКОЗИД Инвест ООД. Възможни 
са вариации, дължащи се на местните изисквания за строителство или локацията на даден проект. Всички фасадни цветове в илюстрираните 
дизайни са примерни. Везможни са грешки в отпечатването, както и технически промени (размери на плановете, площта и т.н.), дължащи се на 

системни грешки или корекции, свързани с проекта.

Повече информация на:
www.ecozid.com





 I  1505 София; ул. Велчо Атанасов 53  I  Производство - 6139 с. Черганово; общ. Казанлък  I  office@ecozid.com  I  www.ecozid.com
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