
Код 

№
Снимка Наименование

A 

мм.

B 

мм.

C 

мм.

Брой в 

комплекта

012 60 70 205 1

013 80 70 205 1

014 90 75 210 1

015 100 80 210 1

016 110 80 210 1

007 120 80 215 1

009 140 80 215 1

011 180 90 225 1

030 50 100 230 1

031 60 100 230 1

032 80 100 230 1

033 90 100 230 1

034 100 100 235 1

035 110 100 235 1

036 120 100 235 1

037 140 100 235 1

256

Проактивна шпакла с гумирана дръжка                                                            
Описание:  Шпатула за почистване на 

бояджийски рула, за отваряне на кутии и за 
обстъргване на повърхности.                                                                                                                                                           

65 90 220 1

241 160 165 1

243 200 200 1

503

Лопатка с гумирана дръжка                                                               

Описание:  Лопатката е изработена от 
неръждаема стомана, ергономична гумирана 

дръжка с мек захват. Използва се при нанасяне на 

всякакви видове кит, гипс и при работа с масивен 

паркет.                           

180 180 1

543

Къса лопатка с дървена дръжка                                                      

Описание: Лопатката е изработена от 
неръждаема стомана, дръжката е от изсушен 

бук. Използва се при нанасяне на всякакви видове 

кит, гипс и при работа с масивен паркет.                                 

180 120 1

551

Къса лопатка с гумирана дръжка                                                                   

Описание:  Лопатката е изработена от 

неръждаема стомана, ергономична гумирана 
дръжка с мек захват. Използва се при нанасяне на 

всякакви видове кит, гипс и при работа с масивен 

паркет.                           

160 120 1

Лопатка с дървена дръжка                                                      
Описание:  Лопатката е изработена от 

неръждаема стомана, дръжката е от изсушен 
бук. Използва се при нанасяне на всякакви видове 

кит, гипс и при работа с масивен паркет.                                                

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.60 мм) 

"За хора, които не допускат компромиси"

Материал

Шпакла с дървена дръжка                                                                                                 

Описание:  Шпаклата е изработена от 

неръждаема стомана, дръжката е от изсушен 

бук. Използва се за нанасяне на всякакви видове 
кит и гипс. 

Неръждаема немска стомана                
(301 качество - 0.70 мм)

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.60 мм)       

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.60 мм)     

Професионална еластична шпакла с 

гумирана дръжка                                                                    
Описание:  Шпаклата е изработена от 

неръждаема стомана, ергономична гумирана 

дръжка с мек захват. Използва се за нанасяне на 
всякакви видове кит и гипс.                                                          

Неръждаема немска стомана                

(4028 качество - 0.90 мм) 

Неръждаема немска стомана                
(4028 качество - 0.90 мм) 

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.60 мм)

ЩЯЛОСТЕН ЩАНД ЗА ИНСТРУМЕНТИ - 102 БРОЯ



251 170 100 1

252 220 100 1

253 300 100 1

271
Шпатули за кит - комплект                                       

Описание:  Комплект шпатули за                             

нанасяне на авто китове и други китове.

50 80
100/  

120
1

272 120 160 1

273 120 250 1

371 200 107 1

372 220 112 1

373 240 118 1

581 200 110 1

582 220 110 1

583 230 110 1

381 160 117 84 1

382 180 120 81 1

383 200 120 90 1

596 140 116 85 1

586 180 110 1

587 200 110 1

588 220 110 1

286

Мистрия остра с гумирана дръжка                                                                   

Описание:  Ергономична гумирана дръжка с мек 
захват. Дръжката на мистрията е заварена към 

подложката със специално заваряване, наречено 
маргаритка. Използва се в строителството 

предимно за  изолации, при зидове, ремонт на 

фаянсови плочки и обстъргване на инструменти.

140 84 1

077 150 225 1

078 100 370 1

180

Пердашка с гъба                                                                     

Описание:  Пластмасова пердашка с плот от 

гъба. Произвежда се с два вида гъби: гладка и 

нарязана. Гладката гъба се използва за фино 

пердашене на мазилки, а нарязаната гъба 
засмуква повече вода и служи за почистване на 

повърхности с плочки.   

160 300 1

075

Мистрия за заглаждане                                                                     

Описание:  Ергономична гумирана отворен тип 
дръжка с мек захват. Използва се в 

строителството за заглаждане на замазки и 

бетонни повърхности.

95 550 1

Широка шпакла с дървена дръжка                                                                                                 

Описание:  Шпаклата е изработена от 
неръждаема стомана, дръжката е от изсушен 

бук. Използва се за нанасяне на всякакви видове 

кит, гипс и при работа с масивен паркет.                          

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.50 мм)        

Неръждаема немска стомана                

(4034 качество - 1.20 мм - 1.30 мм)         

Мистрия с гумирана дръжка                                                                  

Описание:  Ергономична гумирана дръжка с мек 

захват. Дръжката на мистрията е заварена към 

подложката със специално заваряване, наречено 
маргаритка. Използва се в строителството 

предимно за нанасяне и заглаждане на мазилки.

Пружинна немска стомана                

(CK67 качество - 1.20 мм - 1.30 мм)       

Неръждаема стомана                                  

(301 кач. - 0.35 мм)       

Шпатули за кит                                                

Описание:  Шпатула за нанасяне на авто китове 

и други китове.

Неръждаема немска стомана                
(301 качество - 0.35 мм)       

Пружинна немска стомана                
(CK67 качество - 1.20 мм - 1.30 мм)       

Мистрия с гумирана дръжка модел 

"Марсилия"                                                                      
Описание:  Ергономична гумирана дръжка с мек 

захват. Дръжката на мистрията е заварена към 
подложката със специално заваряване, наречено 

маргаритка. Използва се в строителството 

предимно за зидане на тухли и стени.

Пружинна немска стомана                

(CK67 качество - 1.20 мм - 1.30 мм)       

Мистрия с гумирана дръжка модел "Торино"                                                                      

Описание:  Ергономична гумирана дръжка с мек 

захват. Дръжката на мистрията е заварена към 

подложката със специално заваряване, наречено 

маргаритка. Използва се в строителството за 
зидане, нанасяне и заглаждане на мазилки.

Пружинна немска стомана                

(CK67 качество - 1.20 мм - 1.30 мм)       

Мистрия за тухли с гумирана дръжка                                                                 

Описание: Ергономична гумирана дръжка с мек 
захват. Дръжката на мистрията е заварена към 

подложката със специално заваряване, наречено 
маргаритка. Използва се в строителството 

предимно за зидане на тухли и стени.

Пружинна немска стомана                

(CK67 качество - 1.20 мм - 1.30 мм)       

Пружинна немска стомана                

(CK67 качество - 1.20мм - 1.30 мм)       

Гладка гъба 

Пердашка за мазилки                                                                     

Описание:  Пластмасова пердашка с каучуков 

плот. Използва се предимно за пердашене на 

мазилки.

Специален каучуков плот



079
Скоба за мастар                                                                      

Описание:  Скоба за прихващане на мастара към 
стената. 

160 130 1

076
Табла за мазилки                                                                      

Описание:  Таблата се използва при работа с 
мазилки.

360 440 1

072
Лопатка за мазилки                                                                      

Описание:  Лопатката се използва при нанасяне 
на фини мазилки.

215 200 400 1

576

Еластична кофа                                                                 

Описание:  Пластмасова кофа за разбъркване на 

мазилки и строителни смеси, също така може да 

се използва за носене на вода.

400 270 310 1

080
Корито за разтвор                                                                 

Описание:  Пластмасово корито за разбъркване 

на разтвор и строителни смеси. 

710 480 241 1

415 120 500 4x4 1

425 120 500 6x6 1

233 120 400 8x8 1

235 120 500 8x8 1

433 120 400 10x10 1

435 120 500 10x10 1

165 120 300 8x8

1

405 120 300 10x10

1

325

Маламашка V-образно назъбена с гумирана 

дръжка                                                                     

Описание:  Маламашка с гумирана отворен тип 
дръжка с мек захват. Използва се за разстилане 

на лепило при лепене на квадратни малки плочки 
в басейни и фасади.

120 300 1

485 120 400 1

487 120 500 1

481

Маламашка U-образно назъбена с гумирана 
дръжка                                                                   

Описание:  Маламашка с гумирана отворен тип 

дръжка с мек захват. Използва се за разтилане 
на лепило при лепене на гранитогрес и мрамор. 

120 300 1

195 180 135 1

196 180 135 1

475 170 80 10x10
1

331 170 80 V
1

133 180 45 200 1

134 230 45 250 1

Ковано желязо

Пластмаса

50 лт.

Маламашка квадратно назъбена с гумирана 

дръжка                                                                      
Описание:  Маламашка с гумирана затворен тип 

дръжка с мек захват. Използва се в 

строителството за разстилане на лепило при 
лепене на фаянсови плочки и теракот.   

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)       

Пластмаса

     25 лт.

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)  

Маламашка U-образно назъбена с гумирана 
дръжка                                                                  

Описание:  Маламашка с гумирана затворен тип 

дръжка с мек захват. Използва се за разстилане 

на лепило при лепене на гранитогрес и мрамор.

Неръждаема немска стомана                
(301 качество - 0.70 мм)  

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)  

Маламашка квадратно назъбена с гумирана 

дръжка                                                                      
Описание:  Маламашка с гумирана отворен тип 

дръжка с мек захват. Използва се в 
строителството за разстилане на лепило при 

лепене на фаянсови плочки и теракот.   

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)  

Фугираща гума                                                                       
Описание:  Гумена шпакла за нанасяне и 

почистване на фугиращи смеси от повърхности 

като фаянсови плочки, теракот, гранитогрес и 

мрамор. Гумена

Пластмасов гребен назъбен                                                                       

Описание:  Пластмасов гребен за разстилане на 

лепило при лепене на фаянсови плочки, теракот и 

квадратни малки плочки в басейни и фасади. 

Произвежда се в два модела: V-образно и 

квадратно назъбена. 

V - Образно назъбена пластмаса

Квадратно назъбена пластмаса

Гребен назъбен с дървена дръжка                                                                       

Описание:  Гребен за разтилане на лепило при 

лепене на фаянсови плочки, теракот и квадратни 

малки плочки в басейни и фасади. Произвежда се в 
два модела: V-образно и квадратно назъбена. 

Неръждаема немска стомана                
(301 качество - 0.70 мм)  



317

Наколенки полиуретанови                                                                       
Описание:  Полиуретанови наколенки, които се 

използват при полагане на плочки и паркет за 

предпазване на коленете. 

140 161 1

326 400 гр. 92 249 1

327 500 гр. 101 272 1

328 600 гр. 102 291 1

329 700 гр. 107 300 1

190 115 280 1

192 115 385 1

579

Кофа за фаянсаджии                                                                        

Описание:  Пластмасова кофа за вода, която 

служи за почистване на пердашката след 
почистването от фугиращи смеси върху 

замърсени повърхности, като фаянсови плочки, 

теракот, гранитогрес и мрамор.

1

213 120 400 1

215 120 500 1

219 140 500 1

092

Маламашка гладка с гумирана дръжка                                                                  
Описание:  Маламашка с гумирана отворен тип 

дръжка с мек захват. Използва се за нанасяне на 

гипс, минерални и декоративни мазилки. 

120 300 1

531

Маламашка гладка с гумирана дръжка                                                              
Описание:  Маламашка с гумирана алуминиева 

отворен тип дръжка с мек захват. Използва се за 

нанасяне на гипс, минерални и декоративни 
мазилки.  

120 300 1

257 80 200 1

258 90 240 112 1

145 200 45 230 1

147 300 45 230 1

149 500 45 230 1

344 170 45 220 1

346 250 45 220 1

348 400 45 220 1

350 600 45 220 1

086

Маламашка каучукова с пластмасова 

дръжка                                                                        

Описание:  Маламашка с каучуков плот за работа 
при гипсови мазилки.

165 240 18 1

111

Ренде за гипс - алуминий                                                                         
Описание:  Ножовете на рендето са произведени 

от неръждаема стомана, дръжката на рендето 

е алуминиева, а тялото е от специален олекотен 

материал. Служи за изравняване на повърхности 

и ъгли от гипс.  

460 90 19 1

116 300 55 75 1

117 350 55 75 1

274
Цикла за гипс                                                                         

Описание:  Цикла за изцикляне и изравняване на 

ъгли и корнизи от гипс.

60 150 1

Полиуретанови 

Гумен чук                                                                       

Описание:  Гумен чук за работа при редене на 

фаянсови плочки, теракот, гранитогрес и 

мрамор. 

Маламашка за фугиране                                                                        

Описание:  Маламашка за нанасяне на фугиращи 
смеси между фаянсови плочки, теракот, 

гранитогрес и мрамор. 

Специален порест каучуков плот 

Маламашка за венецианска мазилка                                                                

Описание:  Маламашка с гумирана дръжка с мек 

захват. Използва се за нанасяне на венецианска 
мазилка.

Неръждаема немска стомана                

Специално изшлайфан под и ъгли                              

(301 качество - 0.60 мм) 

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)             

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм) 

      25 лт.

Маламашка гладка с гумирана дръжка                                                               

Описание:  Маламашка с гумирана затворен тип 

дръжка с мек захват. Използва се за нанасяне на 

гипс, минерални и декоративни мазилки. 

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)

Ножовете са произведени от                                                          
неръждаема немска стомана                

(301 качество - 1.00 мм) 

Неръждаема немска стомана                
(301 качество - 0.50 мм)                  

Ножовете са произведени от                                                          

неръждаема немска стомана                

(301 качество - 1.00 мм) 

Специален едро порест каучуков 

плот 

Шпакла с извита дървена дръжка                                                                      

Описание:  Шпакла с дървена извита дръжка. 
Използва се за нанасяне на гипс по стени и 

тавани.

Неръждаема немска стомана                        
(301 качество - 0.50 мм)              Шпакла с гумирана извита дръжка                                                                                                                     

Описание:  Шпакла с алуминиева стяга и 
гумирана извита дръжка с мек захват. Използва 

се за нанасяне на гипс по стени и тавани.

Ренде за гипс пластмасово                                                                         

Описание:  Ножовете на рендето са произведени 

от неръждаема стомана, дръжката е 

пластмасова. Служи за изравняване на ъгли и 
корнизи от гипс.  



206

Маламашка трапецовидно назъбена с 

гумирана дръжка                                                       

Описание:  Маламашка с гумирана отворен тип 
дръжка с мек захват. Използва се в 

топлоизолационни системи при нанасяне на 

мазилки, лепилни и шпакловъчни смеси.

120 350 1

518

Маламашка квадратно назъбена с гумирана 

дръжка                                                                     
Описание:  Маламашка с гумирана алуминиева 

отворен тип дръжка с мек захват. Използва се в 

топлоизолационни системи при нанасяне на 

мазилки, лепилни и шпакловъчни смеси.

120 300 1

266

Маламашка обла с гумирана дръжка                                                        

Описание:  Маламашка с гумирана алуминиева 
отворен тип дръжка с мек захват. Използва се за 

пердашене на замазки и бетонни повърхности.

120 450 1

141

Маламашка триъгълно назъбена с гумирана 
дръжка                                                     Описание: 

Маламашка с гумирана отворен тип дръжка с 

мек захват. Използва се за нанасяне на лепило за 

мокет, балатуми и други течни лепилни смеси. 

120 350 1

200

Маламашка за почистване на фугиращи 

смеси                                                      Описание: 
Маламашка с плот от специален Scotch-Brite за 

почистване и оформяне на фугиращи смеси 

между фаянсови плочки, теракот, гратитогрес и 
мрамор.

130 270 1

203

Маламашка за фугиране на епоксидни 

фугиращи смеси                                                                       
Описание:  Маламашка за нанасяне на епоксидни 

фугиращи смеси между фаянсови плочки, 
теракот, гранитогрес и мрамор.

105 240 1

Специален каучук

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)                  

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)                  

Специален епоксиден Scotch-Brite 

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)                  

Неръждаема немска стомана                

(301 качество - 0.70 мм)                  4x6


