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ЕВРОПАН АД започва работа през 2020 г., 
въпреки усложнената 

икономическа обстановка в света, икономическа обстановка в света, 
породена от COVID19. В своите 

ултрамодерни съоръжения, фирмата 
започва да произвежда 

топлоизолационни полиуретанови 
панели (PUR), пожароустойчиви панели 
(Rockwool) и пожароустойчиви 

полиуретанови панели (PIR), които се полиуретанови панели (PIR), които се 
използват в производството на метални 
и изолационни компоненти, облицоване 
на сгради, индустриални хладилни 
камери и модерна инфраструктура. 
Фирмата предлага и стоки, материали с 
покритие от панели и всякакви други 
продукти свързани с тях (напр. продукти свързани с тях (напр. 

окомплектовки,профили, винтове и др.)
Централните офиси и производствените 
мощности на „ЕВРОПАН“ АД са 
разположени в с. Царацово, обл. 
Пловдив в България, върху терен от 
около 60 000кв.м. и съоръжения, 
покриващи площ от 14 000 кв.м.

Модерното оборудване  и сертификатите Модерното оборудване  и сертификатите 
за качество гарантират максимално 
качествени продукти с най-кратки 

срокове за доставка и най- конкурентни 
цени на пазара. Производството спазва 
всички изисквания за безопасност и 
ергономичност както и европейските 

стандарти.стандарти.

EUROPAN AD starts producon at 2020, 
although the difficult economics situaon 
caused by COVID19. At it’s ultra moder facil-
ies, the company starts producing insulat-
ing sandwich panels with core of polyure-
thane (PUR), fire-safe panels (with Rock-
wool) and polyurethane panels that can 
withstand fire (PIR), which are used as insu-withstand fire (PIR), which are used as insu-
laon components, wall cladding, for indus-
trial cold chambers and modern infrastruc-
ture. The company also offers all kinds of 
accompanying products related to panels 
(like flashings, profiles, screws etc.)

EUROPAN AD’s headquarters are located in EUROPAN AD’s headquarters are located in 
Tsaratsovo village, Plovdiv municipality, Bul-
garia, on an area of about 60000 square 
meters with facilies covering 14000 

square meters.
The modern equipment and acquired cerf-The modern equipment and acquired cerf-
icates guarantee the producon with best 
possible quality, short delivery terms and 
most compe ve prices on the market. Pro-
ducon procedures follow all the require-
ments of safety as well as the EU standards 

and regulaons 





ПАНЕЛИ/PANELS

СТЕННИ ПАНЕЛИ СЪС СКРИТ МОНТАЖ
WALL PANELS WITH SECRET FIXATION

   Видовете панели произведени от Европан АД са с изцяло съвместими сглобки без значение от 
пълнежа (PUR, PIR или Вата). Това Ви позволява да съчетавате различни по съдържание панели на 
една и съща фасада без да разваляте визуалната цялост, същевременно покривайки изискванията 
за пожаробезопасност.
   The panels produced by Europan AD share the same geometry of the joint, regardless the insulation
 material. This allows you to combine different panels on the same facade preserving the visual fluidity and 
also fulfilling the reqirements of fire-safеty regulations.

   Стенните панели със скрит монтаж EuroWall са комплексни, самоносещи, структурни 
елементи, специално проектирани за облицоване на фасадни стени, изграждане на вътрешни 
преградни елементи и изграждане на окачени тавани. Сглобката позволява използването на 
панелите както при вертикален, така и при хоризонтален монтаж.
   Wall panels with secret fixation EuroWall are complex, self-supporting structural elements, especially 
designed for sidewall cladding, construction of internal partitions and suspended ceilings. The geometry of 
the joint allows the panels to be installed horizontaly, as well as verticaly.

   Стенните панели с открит монтаж EuroWall са комплексни, самоносещи, структурни 
елементи, специално проектирани за изграждане на вътрешни преградни стени и изграждане на 
помещения с контролирана температура.
   Wall panels with visible fixation EuroWall are complex, self-supporting structural elements, especially 
designed for construction of internal partition walls and construction of rooms with controlled tempera-
ture.

СТЕННИ ПАНЕЛИ С OТКРИТ МОНТАЖ
WALL PANELS WITH VISIBLE FIXATION



Формована ламаринa/Rollformed sheets

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ROOF PANELS

   Покривните панели EuroRoof на Европан АД са комплексни, самоподържащи се структурни 
елементи, специално проектирани за изграждане на покриви. Те могат да се използват и в много 
други приложения като заслони, паркинги, спортни съоръжения, жилищни сгради, сглобяеми 
къщи и много други конструкции. 
   The roof panels EuroRoof of Europan AD are complex, self-supporting structural elements, especially 
designed for building roofing in particular. They can be used also, in many other applications such as shel-
ters, parkings, sports facilities, housings estates, prefabricated houses and many other constructions.

EURODECK 1000

   Формованата трапецовидна покривна ламарина EURO-
DECK на „ЕВРОПАН“ АД е произведена от поцинкована 
или предварително боядисана стомана. Възможните 
дължини са от 1.50m до 12.00m.
   The rollformed sheets EuroDeck by Europan AD are pro-
duced with galvanized or pre-painted steel. Possible lenght 
are from 1.50m up to 12.00m.

Предимства/Advantages
• Лесен монтаж/Easy installation
• Хоризонтален и вертикален монтаж/Horizontal or 
vertical montage
• Подходяща за покриви с малък наклон/Suitable for roofs 
with low slope
• Висока корозионна устойчивост/Good resistance to • Висока корозионна устойчивост/Good resistance to 
corrosion
• Висока механична якост/Good mechanical characteristics



Окомплектовки и крепежи/Acceroies and fixings

От Европан АД ще Ви предложим и 
необходимите свътзващи елементи за 
правилния монтаж на панели (самопробивни 
винтове, шайби, уплътнения). 
Препоръчва се използването на 2,5 винта на м2.
At Europan AD we will also offer you all needed acce-At Europan AD we will also offer you all needed acce-
sories for the correct installation of panels (screws, 
washers, seals)
We suggest the use of 2.5 crews per square meter.

След монтажа на панелите са необходими и няколко специални елементи 
както за уплътняване, така и за естетическо завършване на 

конструкцията. В Европан АД можем да изработим и да ви предложим 
най-различни метални профили изработени от същата ламарина, от 

която се изработват и панелите Ви. 
Всяка сграда има свои специфични нужди. Моля, свържете се с нашия Всяка сграда има свои специфични нужди. Моля, свържете се с нашия 

технически отдел, за да коментираме необходимите елементи за Вашата 
конструкция.

After the installation of panels you will need some special items in order to have a 
completed look of the building, but also to seal the edges and endpoints. In                 

Europan AD we can also produce different kinds of metal flashings, from the same 
steel used in the production of your panels.

Every building has it’s specific design on it’s own. You can contact us and we will Every building has it’s specific design on it’s own. You can contact us and we will 
discuss what is needed for your building in particular.





с. Царацово 4204, ул. Гагарин
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   Заповядайте в нашият офис за да 
обсъдим заедно Вашите пректи и 

запитвания.
   Please feel welcome to visit our 
premices to discuss your projects and 

inquiries.

КОНТАКТИ / CONTACTS:
info@europan.bg
sales@europan.bg 
accounng@europan.bg 
tel.: +359 3127/9810
www.europan.bg


