
                           1 
 

 
www.smoli-bg.com 

 

 

 

 

 

 

 

  



                           2 
 

 
www.smoli-bg.com 

 

  

За Jesmonite® 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                    

  

Първият материал Jesmonite е създаден 

през 1984 г. Оригиналното съединение е 

акрилово-модифициран гипсов композит, 

който се продава и до днес. Той е  

замислен като безопасна алтернатива на 

стъклопластиката (GRP) и като олекотена 

алтернатива на традиционните строителни 

материали. 

 

Нашето постоянство в изобретяването и 

откриването на иновативни решения, в 

продължение на повече от 30 години, е 

довело до създаването на широка гама от 

материали обхващащи безброй вътрешни 

и външни приложения за употреба в 

различните индустрии включително 

строителството, корабостроенето и 

филмовата индустрия. 

 

Работим в сътрудничество с нашите 

клиенти, за да отговорим на изискванията 

за конкретни проекти и използваме нашия 

богат опит в областта на материалната 

технология, за да формулираме 

материали, които не само отговарят, но и 

надхвърлят очакванията. 

 

Jesmonite материали се произвеждат само 

от Jesmonite Limited в Шропшър, Англия и се 

продават чрез международната си мрежа 

от официални дистрибутори. 
 

 

Иновациите са характерен елемент от 

компанията. Чрез научноизследователска 

и развойна дейност, независимо тестване 

и най-новата строителна химия 

гарантираме, че нашата технология 

непрекъснато се развива. Това води до 

създаването на материали, които се 

отнасят до важни въпроси като 

безопасност и естетическо качество, 

същевременно предлагайки практически 

решения, при които съществуващите 

технологии имат ограничения. 

 

 

AC100 CAST; Демонстрация на финната 

репродукция на детайли 
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Защо да изберем  Jesmonite? 

По-здрав  

Здрав, гъвкав и по-устойчив, което го 

прави с висока удароустойчивост и с 

отлични качества, при въздействие на 

атмосферни влияния. 

По-лек  

За олекотени, фибро-армирани 

бетонови отливки. 

По-безопасен  

Независимо класифициран съгласно 

Европейската комисия за  

класификация по реакция на огън EN 

13501-1. Без разтворители и  летливи 

органични съединения (VOC). 

По-прецизен  

Прави точно копие дори и на най-

малките детайли. 

Екологично чист  

Продукт на водна основа, което  

го прави безопасен за околната среда.  

Повече варианти 

Може да се оцвети във всеки възможен 

цвят; Може да имитира всякаква текстура 

и да постигне ефект на материали като 

дърво, метал, кожа и плат. 

 

Продуктите на Jesmonite са най-

приспособимите материали на 

строителната индустрия – те могат 

да бъдат използвани за 

репликиране на външния вид и 

текстурата на всякакви 

повърхности в произволен брой 

цветове. 

 
Комбинацията от естествени 

суровини със специална смес от 

акрилни полимери на водна 

основа създава уникална гама 

материали, имащи редица 

ключови предимства, което прави 

Jesmonite по-добър от други 

строителни материали. 

 

 

RICHARD WILSON RA 

Squaring the block. Седем тона от AC730 висящи 

от ъгъла на LSE, London. 
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 ДЕКОРАЦИЯ ЗА КАМИНА 

 Детайл от Solomon&Wu и изваян от Chisel и Vice 

AC100 БАС РЕЛЕФ 

Пигментиран и състарен с цветен разтвор 

Приложения 

Jesmonite се изнася за повече от 30 страни по света - на скулптори, дизайнери, 

производители и архитекти. 

Jesmonite се използва за производство на вътрешни и външни облицовки и 

декоративни архитектурни елементи за дворци, луксозни резиденции, частни 

жилища и скъпи и стилни търговски обекти. 

Използва се за филмови декори на блокбъстър филми, за скулптури от 

световноизвестни художници, както и за обзавеждане, осветление и украса на някои 

от най-добрите интериори в света, както в частния, така и в търговския сектор. 

Предимства  

Композитен материал за изработка на армирани ламинати, архитектурни и 

декоративни отливки. Без разтворители, без VOC, огнеустойчив, с висока ударна якост 

и с висока устойчивост на атмосферни влияния.  

Съединението е без алкален състав и като такова, при него не се наблюдава ефекта 

на ефлоресценция (изветряне), което довежда до плесенясване, както се 

наблюдава при обикновените циментови системи. 

Това е материалът “хамелеон“ на строителната индустрия.  Може да имитира 

всякакви текстури и да възпроизвежда ефекта на материали като камък, метал, 

дърво, кожа или плат, също така да бъде оцветен във всеки един цвят. 

В заключение 

Jesmonite e безопасна алтернатива на стъклопластиката, както и олекотена 

алтернатива на армирания бетон. Той е адресиран към реални въпроси като: 

безопасност, естетика, устойчивост и тегло. Jesmonite е екологично чист. 
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Селекция от нашите каменни  покрития 

                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

  

Частна резиденция, Близкия изток 

Снимките са предоставени от  www.stevensons-stone.com 

Архитектурни приложениия 
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THE AVENUES MALL, град Кувейт  

Alarabi International Decoration Co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE HOUSE, Лондон;  

Панели от Jesmonite изработени от 

Simplicity Abutments лимитирана 

серия за архитект Buckley Gray Yeom 

 

 

 

Модерни сгради 

 

ПЛОЩАД PORTOBELLO  

Екстериорни AC730 панели 

от Simplicity Abutments; 

 

 

1423 RED CHURCH CORNER, 

Лондон;  

Панели от Charcoal Black и 

Siver Grey Jesmonite  AC730 

от Alpha Structures 
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Интериорни решения 

Отгоре по часовниковата стрелка: 

ХОТЕЛ „CROWN TOWERS”, Пърт, Австралия 

декоративна таванна решетка от Jesmonite AC100 

ФОАЙЕ НА БРИТИШ ЕЪРУЕЙЗ, ЛЕТИЩЕ ГАТУИК  

Стена от Jesmonite AC730 от Simplicity Abutments 

PHIL CUTTANCE 

Шкаф изработен от Jesmonite AC730 White Marble  

HILDA HELLSTROM -  Вази 
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Интериорни решения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELIX LIGHTING  

Лампа за бюро Freddie 

FELIX LIGHTING 

Висяща украсена лампа в Пютър 

STEVE CHARLES FLOORING 

Jesmonite реплика на старинен френски каменен под 

PINCH 

Маса с покритие от Flex Metal Copper NIM  
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Клиентите на Jesmonite 

 

ЗЕМЯТА НА ЛЪВОВЕТЕ, 

Лондонски зоопарк 

 

 

MOTIONGATE™, Дубай 

Най-големият тематичен 

парк, вдъхновен от 

Холивуд. Светът на 

„Игрите на глада“ с 

Jesmonite AC730 от 

Paragon Creative 

MOTIONGATE

™ DUBAI 

   

Тук са само някои от проектите, в които е 

използван Jesmonite по целия свят: 

- Бъкингамския дворец, Англия 

- Търговски център Westfield, Австралия 

- Лондонски зоопарк, Англия 

- Президентски дворец, Абу Даби 

- Embassy Gardens, Англия 

- Тематичен парк MOTIONGATE ™, Дубай 

- Имперски военен музей, Англия 

- Britannia P&O Круизен кораб, Италия 

- Джамията на крал Сауд, Саудитска Арабия 

- Пазителите на галактиката, Marvel® Comics Film 

ЗАМЪКA ASHBY, Нортхамптъншър, Англия 
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Градинско 

обзавеждане 

 
От ляво на дясно: 

CHELSEA FLOWER SHOW GARDEN 

2015 

Pure Land Foundation garden от 

Jesmonite AC730 White Marble, 

проектирана от Fernando Gonzalez; 

ПРИКАЗНАТА ГРАДИНА В ALNWICK 

GARDENS, Англия 

Тематични персонажи създадени от 

Paragon Creative; 

 

Музеи 

 
 

От ляво на дясно: 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИНОЗАВРИ 

Изработен от Jesmonite AC730  

от Eastwood Cook 

 

ИМПЕРСКИ ВОЕНЕН МУЗЕЙ, 

Лондон  

Изкопи от Първата световна война 

създадени от Eastwood & Cook; 
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Филмови декори 

Отгоре по часовниковата стрелка: 

СНИМАЧНА ПЛОЩАДКА НА “ПАЗИТЕЛИТЕ НА ГАЛАКТИКАТА” 

Издълбани полистиренови скали покрити с Jesmonite. Снимката е 

предоставена от Marvel Inc. 

СНИМАЧНА ПЛОЩАДКА НА „ЧОВЕКЪТ-ВЪЛК“ 

Реплика на Chatsworth House, направена с помощта на  Jesmonite AC300 

СНИМАЧНА ПЛОЩАДКА НА „УЛИЦА КОРОНАЦИИ“ 

реплики, направени от Paragon Creative 
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СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС 

Ако искате да научите повече за 

Jesmonite, откъде можете да си го 

закупите или бихте искали да се 

обсъдят конкретни въпроси, може 

да използвате следните координати: 

 

Дистрибутор за България: 

Нежна-Банат ЕООД 

5000 Велико Търново, Дълга лъка 2 

Email: info@smoli-bg.com 

тел:+359 894 961963 

www.smoli-bg.com 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

ALEX CHINNECK, Плаваща сграда, Ковънт Гардън, Лондон 

  

   www.smoli-bg.com 

 

  

 Jesmonite® е Регистрирано търговско  наименование 

‘Всички права са запазени’ 

www.jesmonite.com    

еmail – sales@jesmonite.com; +44 (0)1588 630302            
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