


етем BUILDING SYSTEMS 
е основана през 1971 
И е част от най - големИя 
металопреработващ 
холдИнг на балканИте. 
екИп от над 1000 човека в 
над 10 държавИ проектИра 
И проИзвежда архИтектурнИ 
сИстемИ И продуктИ.

ETEM BUILDING SYSTEMS 
WAS ESTABLISHED IN 1971 
AS A PART Of THE LARGEST METAL 
MANUfACTURING HOLDING ON THE 
BALkANS. ITS TEAM Of MORE THAN 
1000 EMPLOYEES IN OVER 
10 COUNTRIES IS RESPONSIBLE 
fOR THE DESIGN AND PRODUCTION 
Of VARIOUS ARCHITECTURAL 
SYSTEMS AND PRODUCTS.

г.  



тя е много повече от сбор на 

отделнИте елементИ, коИто я 

Изграждат. когато една сграда е 

в състоянИе да завладее мИслИте 

тИ И да докосне сърцето тИ, нИе 

нарИчаме това архИтектура. 

И когато наШИте архИтектурнИ

сИстемИ, ИзграждащИ облИка на

сградИте, гИ докоснат, нИе знаем,

че мИсИята нИ е Изпълнена.

WE fEEL THAT ARCHITECTURE IS SIMILAR TO 

LOVE. IT IS EASIER TO fEEL IT RATHER THAN 

ExPLAIN IT VERBALLY. ARCHITECTURE IS 

MUCH MORE THAN A COMBINATION Of ALL 

BUILDING ELEMENTS. WHEN A BUILDING IS 

ABLE TO OCCUPY YOUR THOUGHTS AND 

TOUCH YOUR EMOTIONS, WE CALL IT 

ARCHITECTURE.

WHEN OUR ARCHITECTURAL SYSTEMS, 

CREATING THE ExTERIOR VIEW Of YOUR 

BUILDINGS, fULfILL THIS ROLE WE kNOW 

THAT OUR MISSION WAS ACCOMPLISHED. 

за нас архИтектурата е като 
лЮбовта: по - лесно е да я усетИШ, 
отколкото да я обяснИШ с думИ.

Фасади / façade       

слънцезащитни / Sun protection systems 

системи с прекъснат термомост / Systems with thermal break     

системи без прекъснат термомост / Systems without thermal break  



вентИлИруемИте сИстемИ отразяват в най - голяма 

степен наШето разбИране за мИсИята на едИн 

продукт, компанИя, проект. да  бъдеШ ИноватИвен 

И отговорен, да поведеШ другИте И да променИШ 

света около себе сИ. вентИлИруемИте сИстемИ 

спестяват парИ И усИлИя. дават възможност за 

безопасно Използване на разлИчнИ ФасаднИ 

матерИалИ, за да се променИ заобИкалящата 

нИ градска среда.

вИнагИ сме се стремИлИ да бъдем първИ. понякога за това се ИзИсква 
само смелост. друг път орИгИнална Идея. а понякога просто късмет. 

WE HAVE ALWAYS STRIVED TO BE PIONEERS. SOMETIMES BRAVERY IS REQUIRED. 
SOMETIMES A UNIQUE IDEA IS THE kEY. OTHER TIMES SHEER LUCk CAN HELP. 
ETEM VENTILATED SYSTEMS DEMONSTRATE TO A HIGHEST ExTENT OUR 
CONCEPT fOR THE SPECIfIC MISSION Of A PRODUCT, PROJECT, COMPANY. THE ESSENCE 
LIES IN THE EffORT TO BE INNOVATIVE AND RESPONSIBLE, TO MANAGE LEADING THE
OTHERS AND TO CHANGE THE WORLD AROUND YOU.  VENTILATED SYSTEMS SAVE 
MONEY AND EffORT.  THEY ENABLE A SAfE APPLICATION Of VARIOUS fAçADE 
MATERIALS IN ORDER TO TRANSfORM OUR SURROUNDING URBAN ENVIRONMENT 



гарантирането на въздушна междина от 4 до 8 см  
между фасадния материал и термоизолацията за 
постигането на оптимален ефект, свободното движение 
на всеки елемент според собствения си коефициент на 
разширение и поемането на динамичните натоварвания 
са основните принципи при проектирането на системите 
Bravo, Vario и forte. 
основните елементи на системата са разработени 
след като предварително са симулирани максималните 
напрежения и провисвания и е определена оптималната 
форма, която да осигури висока надеждност на 
конструкцията.

Вентилируемите системи ЕТЕМ 
са разработени, за да позволяват 
сигурното монтиране на различни 
фасадни материали към строителната 
основа на сградата. 

ETEM Ventilated systems are designed 
to enable a secure and safe assemblage 
of various types of façade materials 
to the building main structure. 

The main principles in the design of our systems Bravo, 
Vario and forte are ensuring a gap of 4 to 8 cm between 
the façade material and the thermal insulation in order to 
achieve optimal effect, enabling free movement of each 
element according to its respective expansion ratio and 
dynamic loads absorption.
The main elements of the systems are designed after 
a preliminary simulation of the highest pressures and 
deformations and in such a way the optimal shape 
ensuring a high level of construction reliability is 
determined.

Bravo system is designed
for installation of composite
materials and metal sheets 
by using the most successful
principle of hanged panels.
ETEM Building Systems 
Bulgaria unique design 
combines the main supporting 
profiles with L-shaped 
mounting wall brackets. 
There are over 30 types 
of wall brackets from 
40 to 300 mm long which 
ensure alignment of 
the façade material while 
eliminating the irregularities 
of the construction base.

BRAVO
системата Bravo е 
предназначена за монтиране 
на композитни материали 
и ламарина, използвайки 
най-успешния принцип 
на окачените панели. 
оригинална разработка 
на етем Building Systems 
българия е съчетаването на 
основните носещи профили 
и L-образни монтажни 
конзоли. над 30 различни 
вида монтажни конзоли с 
дължина от 40 до 300 мм, 
осигуряват нивелирането 
на фасадния материал, 
преодолявайки неравностите 
на строителната основа.

основнИте предИмства на вентИлИруемИте сИсте мИ ETEM са енергоеФектИвност, ШумоИзолацИя, 
пожароустойчИвост, влагопропусклИвост. те се постИгат чрез прИнцИпа на естествената вентИлацИя

THE MAIN ADVANTAGES Of ETEM VENTILATED SYSTEMS ARE  ENERGY EffICIENCY, SOUND INSULATION, fIRE 
PROTECTION AND MOISTURE PERMEABILITY. THEY ARE REALIZED BY MEANS Of THE PRINCIPLE Of NATURAL VENTILATION.



VARIO

Универсалния подход позволява 
изпълнението на всякакъв вид 
обшивка, чрез съчетаване на 
пружинни монтажни конзоли 
и основни носещи профили. 
Единствено избора на специално 
разработени аксесоари 
осъществяват връзката между 
различните фасадни материали 
и субконструкцията.

The universal approach facilitates the 
execution of any type of cladding by 
means of combination between spring 
type of mounting wall brackets and 
main supporting profiles. The 
connection between various types 
of façade materials and its 
substructure is realized just by 
selecting custom designed accessories.

1      07 vario 07        40            1, 48       148        0,945     94,5       0,945     94,5

2     07 vario 08        75             1,045    104,5      0,945     94,5       0,945     94,5

3     07 vario Q10      100           1             100         0,945     94,5       0,945     94,5

4     07 vario Q17        125           0,5         50          0,945      94,5      0,945     94,5

5     07 vario Q15      150           0,6         60          0,945      94,5       0,945     94,5

6     07 bravo 01       65             0,6         60           0,945     94,5       0,945     94,5

7     forte 71121         105            3             300        3,5           350            3,5       350

8     07 vario Q18     180

9     07 vario Q21     210           

fixing                  length
brackets            L (mm)
 

load of weight wind load – 
suction

wind load – 
pressure 
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CERAMIC TILES 
ARGETON

етем Building Systems българия съвместно 
с водещия немски производител на 
фасадна керамика Agrob Buchtal разработи 
вентилируема система за монтиране на 
керамични плочки от серията kera Twin® 
с дебелина 15 и 18 мм. системата Vario се 
отличава от досега съществуващите решения 
с наличието на основен носещ профил, чиято 
форма позволява да се фиксира точно фугата 
между две съседни плочки. двустранно 
щанцования основен носещ профил 
позволява завършвания към дограмата 
да се осъществи в рамките на 50 мм от 
строителната основа. ‘обличането’ на колона 
също се извършва с лекота използвайки 
двустранно щанцования профил. наличието 
на специално проектирано оборудване дава 
възможност да се произведат основните 
носещи профили на специален, зададен от 
клиента размер, съответстващ на уникалните 
параметри на сградата. всичко това води до 
намаляване на загубите на материал и време 
за подготовка и монтаж на субконструкцията. 
освен оптимизиране на размерите на 
профилите, има възможност за боядисването 
им в предварително избран цвят по RAL.

ETEM Building Systems Bulgaria in 
collaboration with Agrob Buchtal, the leading 
German manufacturer of façade ceramic, has 
developed ventilated system for mounting 
ceramic tiles of kera Twin series with thickness 
of 15 and 18 mm. Vario system differs from the 
existing solutions, because it has a main 
supporting profile which shape enables a 
precise fixing of the gap between two adjacent 
tiles. The main supporting profile is bilaterally 
punched thus enabling a joinery finishing within 
50 mm from the structure base line. The 
cladding of pillars is also facilitated by using 
bilaterraly punched profiles. There is custom 
designed equipment which allows the 
manufacturing of main supporting pillars 
with dimensions given by the client in 
accordance with the parameters of each 
single building. As a result there is a 
reduction of any material waste and time to 
prepare and mount the substructure. Besides 
optimization of profile dimensions it is possible 
to paint the profiles in a preliminary selected 
RAL colour.

сИстемата VARIO се базИра на най-успеШнИя прИнцИп на нИвелИране И монтИране на ФасаднИ матерИалИ. 

VARIO SYSTEM IS BASED ON THE MOST EffECTIVE PRINCIPLE fOR ALIGNMENT AND ASSEMBLING Of fAçADE MATERIALS.



Основните носещи профили на системата 
Vario за монтиране на керамични 
плочи марка Argeton са предварително 
разпробити през 25 мм. Това облекчава 
предварителната проектантска работа и 
подготовка на конструкцията и позволява 
безпроблемно монтиране на стандартните 
размери плочки на ‘универсалния’ 
носещ профил. Системата разполага 
и с двустранно разпробит завършващ 
профил.

The main supporting profiles of Vario system 
for mounting of Argeton ceramic tiles are 
punched in advance at 25 mm distance. This 
facilitates the preliminary job of the designer 
and the preparation of the structure while 
allowing an easy mounting of tiles with 
standard dimensions to the ‘universal‘ 
supporting pillar. The system has a 
bilaterally perforated finishing profile too.

етем Building Systems българия препоръчва 
Sika Tack® - Panel за системата си за скрит 
монтаж на леки фасадни материали. продукта 
се състои от лепило с дълготрайно гарантирано 
от производителя запазваща се еластичност, 
двустранно залепваща се лепенка, която 
трябва да фиксира неподвижно поне 12 
часа фасадния панел докато лепилото 
проникне трайно в повърхностния му слой. 
Изключително важно за постигането на 
оптимални резултати е предварителната 
обработка на основните носещи профили и 
задната повърхност на фасадния материал 
с продуктите Sika Cleaner® 205 и 
Sika Tack® - Panel Primer®.

етем Building Systems Bulgaria recommends 
the use of Sika Tack® - Panel for hidden 
mounting system of light façade materials. 
This product contains glue with long-lasting 
elasticity guaranteed by the manufacturer, a 
double side adhesive tape necesary to fix firmly 
the façade panel for at least 12 hours until the 
glue penetrates permanently its surface layer. 
The pretreatment of the main supporting 
profiles and the back side of the façade panel 
with the products of Sika Cleaner® 205 and 
Sika Tack® - Panel Primer® is extremely 
important in order to achieve optimal results.

вентилируемите фасадни системи етем 
разполагат със сертификати както на отделните 
елементи на субконструкцията, така също и на 
цялата система. допълнителна сигурност при 
избора на етем за доставчик е системната 
гаранция и поемането на застрахователни 
рискове от Allianz за над 1 млн. евро.

ETEM ventilated façade systems possess 
certificates for each systems as a whole and for 
each single element of the substructure as well.  
The choice of ETEM as a supplier is additionaly 
ensured  by a system guarantee and risks 
insurance by Allianz for over 1 million Euro.

FORTE сИстемата е предназначена за монтИрането на тежкИ ФасаднИ матерИалИ

fORTE SYSTEM IS DESIGNED fOR MOUNTING Of HEAVY fACADE MATERIALS
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kамък, мрамор с дебелина над 20 мм. профилите и аксесоарите са проектирани да 
поемат екстремални натоварвания предизвикани от теглото на фасадните материали – 
до 80 кг/м2. хоризонталните носещи профили могат да бъдат специално произведени, 
за да се монтират плоскости на различни размери, съответстващи на растера на фасадата. 
системата позволява оптимизиране на теглото на субконструкцията чрез оптимално 
разпределяне на натоварванията към вертикалните носещи профили.

Stone, marble etc with a thickness over 20 mm. All profiles and accessories are designed to handle 
extreme loads caused by the weight of façade materials up to 80 kg-sq.m. Horizontal supporting  
profiles can be custom designed so panels of various dimensions could be mounted, corresponding 
to the façade grid and pattern. The system enables optimizing the weight of the substructure by 
optimal load distribution to vertical supporting pillars.
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