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SAMACA (Santa María de Casaio)
Свою назву фабрика отримала в 1968 році, після 

об’єднання кількох виробників сланцю в одну групу 

компаній – «SAMACA». Назва фабрики – це вели-

кі літери найдавнішого села і однойменної церкви 

«Santa María de Casaio», перші згадки про які да-

туються шостим століттям. Дане поселення найдав-

ніше в районі основних сланцевих покладів Галіції, 

географічний центр яких розташований в місті Кар-

балледа-де-Вальдеоррас (Оренсе).

Більшість сланцевих кар’єрів розташовані на бере-

гах річки Касайо, яка розділяє гірський масив на дві 

половини.

Будівництво залізниці в цьому районі у 1883 році по-

ступово збільшило виробництво і видобуток, так як 

комерціалізація сланцю поширювалася на інші при-

леглі міста і території Іспанії. 

Але найбільший розвиток видобутку сланцю в Галіції 

відбувся з 60-х років, коли було розпочато експорт 

плиток на європейський ринок, що призвело до сут-

тєвих змін в технології видобутку і розвитку сланце-

вої галузі в цілому. 

Об’єднання багатьох дрібних виробників сланцю в 

групи, дозволило їм завойовувати нові ринки і роз-

вивати виробництво, що також було основним стиму-

лом зі створення торгової марки SAMACA.

Поява нових ринків призвела до зміни моделі ве-

дення бізнесу та створення промислово-фінансових 

груп, які в свою чергу, утворили потужні комерційні 

мережі по всій Європі. На сьогоднішній день, вони 

досягли лідерства у світовому виробництві покрі-

вельного сланцю, перетворивши Іспанію, а саме 

Галісію, у світового лідера з видобутку плиток з за-

гальною долею ринку понад 55%, де з Кастілья-Леон 

надходить 45%.

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Сланець протягом століть використовують в якості покрівельного і фасадного матеріалу. Він відомий по всьому 

Європейському континенту, як надійний та якісний матеріал.

Натуральний сланець – універсальний матеріал, який однаково пасує як для покрівлі, так і для фасаду будівлі. 

Його використовують в інтер’єрах будинків та в ландшафті приватних і громадських територій, що дозволяє ар-

хітекторам і дизайнерам втілювати в життя будь-які ідеї та примхи замовника.

Величні громадські будівлі, приватні резиденції, що покриті сланцем – створюють чіткі акценти смаку, задають 

тренд і тон в сучасній архітектурі, підкреслюючи індивідуальність та унікальність кожного об’єкту. Сланець впи-

сується в будь-який стиль, як класичний, так і в сучасний – модерновий. Чіткі та зрозумілі лінії, різні формати і 

товщини сланцевих плиток – дозволяють адаптувати будь-які форми будівель та споруд.

Використання сланцю Самака на покрівлі має певне обмеження технічними нормами, рівно, як і у будь-яких 

інших сланцевих плитках. Ці норми розроблені спілками покрівельників і законодавчо впроваджені в усіх євро-

пейських сертифікатах і технічних картах. Норми обмежують використання плиток сланцю при мінімальних кутах 

нахилу покрівель, а відповідно і перетином сланцевих плиток між собою, щоб уникнути просочування води та 

руйнування сланцю.

Сланець – вогнестійкий, міцний та екологічно чистий камінь, що володіє безліччю певних природних особливос-

тей, які роблять його одним з найбільш цінних матеріалів на будівельному ринку світу. У Європі більшість дахів 

та фасадів зі сланцю мають термін експлуатації понад 100 років, а в Англії є сланцеві покрівлі віком понад 200 

років, де вони мають відмінний стан.

Сланець, який виробляє компанія SAMACA, відповідає європейському сертифікату: EN 12326-1 (2004) & -2 (2011): 
Сланець і кам’яні елементи для обробки покрівлі та облицювання фасаду.

Увесь сланець SAMACA, імпортований в Україну, відповідає найвищим технічним показникам, таким як:

T1 – перевірка на наявність сульфатів

S1 – контроль на наявність карбонатів (крейди)

А1 – коефіцієнт водопоглинання – менше 0,25%.

Якісний сланець – це неодмінно показники А1 / S1 / Т1

Інші технічні показники в Україні просто неприпустимі!
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ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ – НОВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ФАСАДУ
В епоху, що характеризується метушливим темпом і високими технологіями, постійні цінності 

і традиції мають особливе значення.

 Архітектура як вираз нашого ставлення до життя і культурного стандарту, безумовно, є однією 

з цих конкретних цінностей. Це пов’язує традиції з майбутнім, естетику з функціональністю. І 

тут природні матеріали набувають все більшого значення – сланець один з них.

Фасад, зроблений з цього традиційного європейського матеріалу, є чимось особливим, тому 

що, як і у випадку з усіма натуральними продуктами, кожна сланцева плитка – унікальна.
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Сланцевий фасад в прямолінійному стилі вважається простим, економічно доступним варіантом з облашту-

вання вентельованих фасадів від приватного будинку до висотної забудови.

Свого часу горизонтальний метод укладання сланцю встановив новий стандарт в сланцевих фасадах. Неве-

лика кількість сланцевих плиток, необхідних для монтажу одного м2 фасаду, при їх простій та низькій вартості 

монтажу, дозволив набути популярності та став доступним як в країнах Європейського Союзу так в Україні.

При зведенні фасадів в прямолінійному горизонтальному стилі, інвестор отримує прямі і сучасні лінії, благо-

родний оксамитовий блиск сланцю і високу тривалість життя фасаду зі сланцю.

Основним областями застосування горизонтального сланцевого покриття є не тільки сучасні будинки, а й 

широкомасштабні фасади в житловому або комерційному будівництві, а також цей метод широко застосову-

ються при реконструкції будівель.

ПРЯМОКУТНА КЛАДКА 

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 6,9 60х26 см  € 62,51  € 58,65  € 56,03  € 68,03  € 62,37 

50х25 см 9,5 50х21 см  € 50,73  € 42,94  € 49,97  € 65,26  € 44,27 

40х25 см 11,9 40х21 см  € 53,67  € 39,06  € 37,04  € 50,22  € 36,77 

40х22 см 13,9 40х18 см  € 54,63  € 42,12  € 39,89  € 52,82  € 35,45 

40х20 см 15,6 40х16 см  € -    € 45,08  € 43,06  € 53,66  € 37,75 

35х25 см 13,7 35х21 см  € -    € 47,26  € 45,35  € 50,96  € 33,56 

35х22 см 15,9 35х18 см  € 43,41  € 49,61  € 47,38  € 53,42  € 33,39 

35х20 см 17,8 35х16 см  € -    € 49,84  € 47,70  € 56,25  € 36,31 

32х22 см 17,5 32х18 см  € 37,62  € -    € -    € 53,20  € 32,37 

30х20 см 20,8 30х16 см  € 34,32  € 52,00  € 49,92  € 59,69  € 32,45 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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В результаті передових методів обробки каменю, дорогоцінний будівельний матеріал сланець став найкра-

щим співвідношенням ціни і якості протягом останніх кількох років. Порівнюючи витрати на придбання слан-

цю і його термін експлуатації понад 100 років, він надзвичайно економічний. Розробка ефективних методів 

укладання каменю, таких як динамічна кладка, означає, що в наші дні будь-яка людина зможе дозволити собі 

використання сланцю в приватному будівництві.

Привабливий зовнішній вигляд динамічної форми укладання сланцю, досягається за рахунок нерегулярної 

послідовності різних по висоті рядів плитки. Крім того, виключається повторення вертикальних з’єднань 

(швів) у вигляді сітки, що надає поверхні будови динамічності.

Динамічне укладання сланцю на фасаді будь-якої будівлі – розвиває творчі можливості і вона розроблена не 

лише для сучасної архітектури, а й для реконструкції старих будівель, щоби надати їм друге життя. Фасад бу-

дівлі з динамічної кладки, нагадує своїм зовнішнім виглядом багатошарову луску і гарно розкриває природну 

силу сланцю і заворожує своїм незвичайним виглядом.

ДИНАМІЧНА КЛАДКА

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 7,3 27/12/12/7 см  € 66,14  € 58,76  € 59,27  € 71,98  € 65,99 

50х25 см 9,7 20/10/10/5 см  € 51,79  € 43,05  € 51,02  € 66,64  € 45,20 

40х25 см 12,5 22/10/10/5 см  € 56,37  € 41,88  € 39,75  € 52,75  € 38,62 

40х22 см 14,5 19/8/8/4 см  € 56,99  € 43,93  € 41,61  € 55,10  € 36,97 

40х20 см 16,5 17/7/7см  € -    € 47,68  € 45,54  € 56,76  € 39,93 

35х25 см 14,5 22/10/10/5 см  € -    € 50,02  € 47,99  € 53,94  € 35,52 

35х22 см 17,2 19/8/8 см  € 46,96  € 53,66  € 51,25  € 57,79  € 36,12 

35х20 см 18,5 17/7/7 см  € -    € 51,80  € 49,58  € 58,46  € 37,74 

32х22 см 17,9 19/8/8 см  € 38,48  € -    € -    € 54,41  € 33,11 

30х20 см 21,7 17/7/7 см  € 35,80  € 54,25  € 52,08  € 62,28  € 33,85 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Найяскравішим аспектом фасаду з натурального каменю є його благородний і індивідуальний вигляд. Для 

покриття фасаду натуральним сланцем є безліч варіантів укладання, один з них – горизонтальна кладка з 

перетином сланцевих плиток по висоті та по горизонту. 

Що ж собою являє цей метод укладання сланцю на фасаді?

Горизонтальне покриття характеризується діагональним зміщенням стикових з’єднань, завдяки неусклад-

неній техніці укладання – цей вид, є одним з найбільш сприятливих типів сланцевого покриття, тому воно є 

популярним серед приватних забудовників та проектувальників великих будівельних об’єктів.

ГОРИЗОНТАЛЬНА КЛАДКА

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 6,9 56х26 см  € 62,51  € 58,65  € 56,03  € 68,03  € 62,37 

50х25 см 10,4 46х21 см  € 55,54  € 47,01  € 54,71  € 71,45  € 48,46 

40х25 см 13,2 36х21 см  € 59,53  € 44,22  € 41,97  € 55,71  € 40,79 

40х22 см 15,4 36х18 см  € 60,52  € 46,66  € 44,20  € 58,52  € 39,27 

40х20 см 17,3 36х16 см  € -    € 49,99  € 47,75  € 59,51  € 41,87 

35х25 см 15,4 31х21 см  € -    € 53,13  € 50,97  € 57,29  € 37,73 

35х22 см 17,9 31х18 см  € 48,87  € 55,85  € 53,34  € 60,15  € 37,59 

35х20 см 20,2 31х16 см  € -    € 56,56  € 54,14  € 63,83  € 41,20 

32х22 см 19,8 28х18 см  € 42,57  € -    € -    € 60,19  € 36,63 

30х20 см 24,1 26х16 см  € 39,76  € 68,25  € 57,84  € 69,17  € 37,59 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Вертикально витягнута кладка – це класика серед прямокутного покриття.

Яскравий зовнішній вигляд фасаду, висока економічність використання сланцю та яскраві переливи світла і тіні – 

основні особливості цього методу укладання сланцю.

При цій техніці укладання, застосовується сланець прямокутних форматів, що дозволяє створювати живу геометрію 

структури будинку завдяки розірваному замковому перекриттю плиток на фасаді.

Вертикально витягнуте укладання сланцю особливо цікаво виглядає на великих фасадах та може бути ви-

конано в будь-якому прямокутному форматі плитки, яка дивовижно адаптується до найскладнішої геометрії 

будинку при мінімальних витратах та відходах.

Даний вид укладання сланцю монтується на спеціальний цвях, шуруп чи клямру.

ВЕРТИКАЛЬНА КЛАДКА 

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 6,9 54х22 см  € 62,51  € 58,65  € 56,02  € 68,03  € 62,37 

50х25 см 10,8 44х17 см  € 57,67  € 48,02  € 56,81  € 74,19  € 50,33 

40х25 см 13,3 34х18 см  € 59,98  € 44,56  € 42,29  € 56,12  € 41,09 

40х22 см 15,5 34х14 см  € 60,91  € 46,96  € 44,48  € 58,90  € 39,52 

40х20 см 17,3 34х14 см  € -    € 49,99  € 47,75  € 59,51  € 41,87 

35х25 см 14,9 29х19 см  € -    € 51,40  € 49,32  € 55,43  € 36,50 

35х22 см 16,7 29х18 см  € 45,59  € 52,10  € 49,76  € 56,11  € 35,07 

35х20 см 18,5 29х16 см  € -    € 51,80  € 49,58  € 58,46  € 37,74 

32х22 см 19,2 26х18 см  € 41,28  € -    € -    € 58,37  € 35,52 

30х20 см 23,1 24х16 см  € 38,11  € 57,75  € 55,44  € 66,29  € 36,04 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Прямокутна подвійна кладка зі сланцю – один з найпопулярніших видів лускатого покриття (рос. – чешуйча-

тая), як для сучасних дахів, так і для фасадів. Цей вид укладання сланцю гармонує з будь-якою архітектурою 

і надає кожному даху та фасаду природний шарм.

Цей тип покриття можна адаптувати до будь-якої геометрії поверхні. Незалежно від того, чи об’єкт має статус 

нового будівництва чи реконструкції – фасад зі сланцю в прямокутній подвійній кладці надзвичайно міцний, 

довговічний і економічній через раціональне використання сланцевих пластин під час монтажу.

Будь-якому замовнику надзвичайно важливо отримати візуальне враження від проекту власного будинку, 

коли його будують для власної родини чи близьких, не тільки на екрані монітора архітектора, а й в реальності. 

Підвищення ринкової ліквідності нерухомого майна, замовник зможе досягти за рахунок сланцю як на фасаді 

так і на покрівлі будинку чи споруди. Сланцева плитка є надійним та довговічним матеріалом, що не підда-

ється руйнуванню вітром, дощем, різкими змінами температур.

ПОДВІЙНА КЛАДКА

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 10,9 28x30 см  € 98,75  € 92,65  € 88,50  € 107,47  € 98,54 

50х25 см 15,6 23x25 см  € 83,30  € 70,51  € 82,06  € 107,17  € 72,69 

40х25 см 20 18x25 см  € 90,20  € 67,00  € 63,60  € 84,40  € 61,80 

40х22 см 21,3 18x22 см  € 83,71  € 64,54  € 61,13  € 80,94  € 54,31 

40х20 см 23,3 18x20 см  € -    € 67,34  € 64,31  € 80,15  € 56,38 

35х25 см 23,3 16x25 см  € -    € 80,38  € 77,12  € 86,67  € 57,08 

35х22 см 25 16x22 см  € 68,25  € 78,00  € 74,50  € 84,00  € 52,50 

35х20 см 26,9 16x20 см  € -    € 75,32  € 72,09  € 85,01  € 54,87 

32х22 см 27,5 14x22 см  € 59,12  € -    € -    € 83,60  € 50,87 

30х20 см 32 13x20 см  € 52,80  € 80,00  € 76,80  € 91,84  € 49,92 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Вертикальна кладка плиток сланцю – одна з інноваційних та популярних тенденцій в сучасній архітектурі 

містобудування від приватних будинків, торгових комплексів, бізнес центрів до висотних житлових будівель.

Даний вид кладки є економічно доступним та вигідним для будь-якого замовника завдяки малій витраті пли-

ток на одиницю площі та її простоті в монтажу.

Плитки сланцю монтуються за рахунок їх перев’язки по висоті та горизонту, що нагадує портретний формат, 

тому має відповідну назву – «портретна».

Монтаж та зміщення плиток сланцю у даному виді кладки відбувається лише в одну сторону, наприклад, з 

ліва на право чи навпаки, в залежності від вибраної архітектурної концепції проекту, його розташування та 

візуального ефекту фасаду будинку, який потрібно досягти за рахунок гри світла і тіні. Це створює неперевер-

шений візуальний ефект, який залишається незмінним на багато років.

ПОРТРЕТНА КЛАДКА 

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 6,9 56х26 см  € 62,51  € 58,65  € 56,03  € 68,03  € 62,37 

50х25 см 10,4 46х21 см  € 55,54  € 47,01  € 54,71  € 71,45  € 48,46 

40х25 см 13,2 36х21 см  € 59,53  € 44,22  € 41,97  € 55,71  € 40,79 

40х22 см 15,4 36х18 см  € 60,52  € 46,66  € 44,20  € 58,52  € 39,27 

40х20 см 17,3 36х16 см  € -    € 49,99  € 47,75  € 59,51  € 41,87 

35х25 см 15,4 31х21 см  € -    € 53,13  € 50,97  € 57,29  € 37,73 

35х22 см 17,9 31х18 см  € 48,87  € 55,85  € 53,34  € 60,15  € 37,59 

35х20 см 20,2 31х16 см  € -    € 56,56  € 54,14  € 63,83  € 41,20 

32х22 см 19,8 28х18 см  € 42,57  € -    € -    € 60,19  € 36,63 

30х20 см 24,1 26х16 см  € 39,76  € 68,25  € 57,84  € 69,17  € 37,59 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Даний вид кладки придає вишуканості та елегантності будівлям і спорудам для будь-якого архітектур-

ного стилю. 

Загострені кути передають стриманий вигляд, що є одними з класичних видів серед декоративних покриттів. 

Замовник має змогу поєднати даний вид кладки в єдиній площині покрівля-фасад.

Сланцеві плити ромбовидної форми з двома зрізаними протилежними кутами, укладаються навпіл зі сти-

кувальним з’єднанням, де кожен сланцевий камінь зміщується на половину нижчого каменю. Обов’яз-

ковою умовою є нависання гострого кута сланцю не менше ніж 10 мм, що сприяє надійному відведенню 

дощової води.

Високоякісна сланцева плитка, її точні та правильні розміри – є обов’язковою умовою для візуально прива-

бливого візерунка на фасаді будівлі. 

ГОСТРОКУТНА КЛАДКА

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

40х40 см 8,2 35х35 см  € 75,60  € 70,60  € -    € 81,18  € -   

35х35 см 11,1 30х30 см  € 74,59  € 69,76  € -    € 79,58  € -   

30х30 см 16 25х25 см  € 81,26  € 75,30  € -    € 77,57  € -   

25х25 см 25 20х20 см  € 84,97  € 79,19  € -    € 78,88  € -   

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Натуральний сланець використовується протягом століть, як надійний і довговічний матеріал. Сланець – вог-

нестійкий, непористий і екологічночистий камінь володіє безліччю природних особливостей, які роблять його 

одним з найбільшцінних будівельних матеріалів на будівельному ринку. 

Сланець чудово гармонує при облицюванні фасадів, димарів, карнизів, фронтонів і, звичайно ж, цоколя бу-

дівлі, так як відноситься до морозостійкого і надійного матеріалу.

У випадку монтажу сланцю на вертикальну поверхню «мокрим» методом використовують спеціальні буді-

вельні суміші та клеї для каменю. 

Необхідно переконатися чи проконсультуватися з представником виробника даної продукції, щодо підбору 

методу монтажу і його морозостійкість, щоби запобігти випадків відслоювання плитки сланцю від поверхні 

через неякісно підібраний клей чи суміш.

КЛЕЙОВИЙ МЕТОД (ІСПАНІЯ)

Розмір
плитки

Кількість
шт/м2

Видима 
частина

Кар'єри Samaca – ціна за м2 з  ПДВ

 29 PRI (7mm)  49 PRI (7mm)  66 PRI (7mm)  55 PRI (5mm)  55 STD (5mm)

60х30 см 5,6 60х30 см  € 50,74  € 47,60  € 45,47  € 55,21  € 50,62 

50х25 см 8 50х25 см  € 42,72  € 36,16  € 42,08  € 54,96  € 37,28 

40х25 см 10 40х25 см  € 45,10  € 33,50  € 31,80  € 42,20  € 30,90 

40х22 см 11,4 40х22 см  € 44,80  € 34,54  € 32,72  € 43,32  € 29,07 

40х20 см 12,5 40х20 см  € -    € 36,12  € 34,50  € 43,00  € 30,25 

35х25 см 11,4 35х25 см  € -    € 39,33  € 37,73  € 42,41  € 27,93 

35х22 см 13 35х22 см  € 35,49  € 40,56  € 38,74  € 43,68  € 27,30 

35х20 см 14,3 35х20 см  € -    € 40,04  € 38,32  € 45,19  € 29,17 

32х22 см 14,2 32х22 см  € 30,53  € -    € -    € 43,17  € 26,27 

30х20 см 16,7 30х20 см  € 27,56  € 41,75  € 40,08  € 47,92  € 27,88 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ

ІСПАНСЬКИЙ СЛАНЕЦЬ SAMACA
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Португальський сланець – краса природи, відображена в камені.

Натуральні сланцеві плити з природним вираженим рельєфом, який бездоганно передає текстуру каменю. 

Темна палітра сланцевих плит часто буває розбавлена вкрапленнями оксиду заліза, що додає португальсько-

му сланцю природньої вишуканості.

Рельєфний португальський сланець володіє особливою зносостійкістю і морозостійкістю, що дозволяє його 

застосовувати не тільки в інтер’єрі та екстер’єрі, а також інтегрувати в ландшафтний дизайн. Доступні різні 

розміри: від маленьких до великих.

КЛЕЙОВИЙ МЕТОД (ПОРТУГАЛІЯ)

Розмір плитки Кількість шт/м2 Видима частина Ціна за шт. з ПДВ
Плитка рельєфна та 

калібрована –
ціна за м2 з  ПДВ

20х5х1/2 см 100 20х5 см  € 1,25  € 125,00 

30х5х1/2 см 66,7 30х5 см  € 1,87  € 125,00 

40х5х1/2 см 50 40х5 см  € 2,70  € 135,00 

50х5х1/2 см 40 50х5 см  € 3,37  € 135,00 

60х5х1/2 см 33,3 60х5 см  € 4,50  € 150,00 

70х5х1/2 см 28,6 70х5 см  € 5,25  € 150,00 

80х5х1/2 см 25 80х5 см  € 6,60  € 165,00 

90х5х1/2 см 22,2 90х5 см  € 7,43  € 165,00 

50х10х1,5/2,5 см 20 50х10 см  € 7,75  € 155,00 

60х10х1,5/2,5 см 16,7 60х10 см  € 9,28  € 155,00 

70х10х1,5/2,5 см 14,3 70х10 см  € 10,84  € 155,00 

80х10х1,5/2,5 см 12,5 80х10 см  € 13,60  € 170,00 

90х10х1,5/2,5 см 11,1 90х10 см  € 15,32  € 170,00 

100х10х1,5/2,5 см 10 100х10 см  € 17,00  € 170,00 

120х10х1,5/2,5 см 8,3 120х10 см  € 22,30  € 185,00 

150х10х1,5/2,5 см 6,7 150х10 см  € 27,62  € 185,00 

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ

ПОРТУГАЛЬСЬКИЙ РЕЛЬЄФНИЙ СЛАНЕЦЬ FOZ COA
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Бразильський сланец – елегантна класика, перевірена часом.

Бразильський натуральний сланець видобувається в кар’єрах і імпортується безпосередньо з джерел в Бра-

зилії, що забезпечує незмінно високу якість продукції.

Легкий у догляді та зносостійкий бразильський сланець ідеально підходить для покриття любої поверхні. А 

лаконічний вигляд каменя дозволяє застосовувати його в будь-якому проекті.

Завдяки тонкому розщепленню кожна плитка Black Wing має унікальний природний малюнок. Сланцеві 

плитки бразильського чорного сланцю, як окремі ноти, при укладанні складаються в чудову симфонію, здатну 

задовольнити найвибагливіший смак.

КЛЕЙОВИЙ МЕТОД (БРАЗИЛІЯ) 

Розмір плитки Кількість шт/м2 Видима частина Ціна за шт. з ПДВ Плитка калібрована – 
ціна за м2 з  ПДВ

60х5х1 см 33,3 60х5 см  € 5,45  € 181,48 

60х6х1 см 27,8 60х6 см  € 5,84  € 162,35 

60х7,5х1 см 23,2 60х7,5 см  € 6,30  € 146,16 

60х10х1 см 16,7 60х10 см  € 7,35  € 122,74 

60х15х1 см 11,1 60х15 см  € 9,36  € 103,89 

60х20х1 см 8,3 60х20 см  € 11,33  € 94,04 

60х30х1 см 5,6 60х30 см  € 11,61  € 65,00 

60х60х1 см 2,8 60х60 см  € 26,43  € 74,00 

120х5х1 см 16,7 120х5 см  € 13,58  € 226,79 

120х6х1 см 13,9 120х6 см  € 14,91  € 207,25 

120х7,5х1 см 11,1 120х7,5 см  € 16,91  € 187,70 

120х10х1,3 см 8,3 120х10х см  € 20,25  € 168,07 

120х15х1,3 см 5,6 120х15 см  € 26,64  € 149,18 

120х20х1,3 см 4,2 120х20см  € 33,19  € 139,40 

120х30х1,3 см 2,8 120х30 см  € 46,28  € 129,58 

120х60х1,3 см 1,4 120х60 см  € 78,58  € 110,00 

* Складська позиція

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ЧОРНИЙ СЛАНЕЦЬ BLACK WING
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Сучасна архітектура потребує нових форматів і індивідуальних можливостей дизайну. Завдяки передовим 

технологіям обробки каменю і новітнім методам кріплення, на сьогоднішній день, можуть бути реалізова-

ні найрізноманітніші горизонтально і вертикально орієнтовані конструкції фасаду з використанням важкого 

сланцю у вигляді фінішного покриття.

На відміну від звичайних типів сланцевого покриття, симетричне покриття не потребує будь-якого перекриття 

сланцевих каменів по висоті й стороні. Виходячи з цього, в залежності від обраного формату сланцю, можуть 

бути реалізовані найрізноманітніші горизонтально і вертикально орієнтовані конструкції фасаду. Можлива 

установка як в портретному, так і в альбомному форматі, а також використання різних типів каменів.

Сланцева фасадна система гармонує з найрізноманітнішими матеріалами сучасної архітектури – від бетону 

до скла, сталі і дерева. Живі структури і потужна харизма надають фасадам незалежний характер.

Ціна за м2 прораховується індивідуально.

СИМЕТРИЧНЕ ПОКРИТТЯ

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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У багатьох країнах Євросоюзу протягом тривалого часу використовують натуральний сланець у вигляді фі-

нішного покриття на висотних будівлях. Вентильований фасад зі сланцю – це один з варіантів використання 

каменю, який є економічним і дуже ефективним з точки зору дизайну і конструктиву. Легкість монтажу та 

ефективність використання сланцю на фасаді, а також безліч варіантів укладання, не залишає байдужим 

жодного прогресивного архітектора до цього матеріалу.

Середня вага сланцю на м2 становить приблизно 25 кг, і це говорить про те, що немає необхідності підсилю-

вати або використовувати іншу алюмінієву підконструкцію, наприклад ту, що призначена для керамограніта 

або подібного фасадного матеріалу.

Сланець володіє всіма необхідними показниками по противопожежній безпеці та відповідає високим ви-

могам енергоефективності, а також має перевагу в безлічі методів укладання на фасаді, і він легко набуває 

форми будь-якої будівлі.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ СЛАНЦЮ:
•  Простота монтажу

•  Немає обмежень по висоті монтажу (до 25-ти поверхів ДСТУ Б В.2.6.35-2008 (п. 1.7))

•  Економічно можна порівняти з іншими фасадними матеріалами

•  Тонкі пластини забезпечують середню вагу в 25 кг/м2

•  Легкий в обробці і має безліч розмірів

•  Монтаж не залежить від погоди і може бути виконаний навіть взимку

•  Легко замінювати і знімати плити при необхідності

ВИСОТНІ БУДІВЛІ

ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ ФАСАДНИЙ СЛАНЕЦЬ
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З моменту свого заснування в 1968 році компанія SAMACA виросла і стала еталоном якості, інновацій і технології в 

секторі сланцевого каменю.

SAMACA займається видобутком, розробкою і комерціалізацією сланцю з кращих кар’єрів, розташованих в регіонах 

Галісії і Кастилія-Леон (Іспанія), а також ведуть видобуток сланцю MORISCA, в штаті Піауї (Бразилія).

В компанії SAMACA працює команда з 400 професіоналів, знавців своєї справи з великим досвідом і знаннями в сланцевій 

галузі. Турбота і дбайливе ставлення до навколишнього середовища, здоров’я та безпеки на роботі, є для них незмінні умови.

За ці 50 років SAMACA виросла на міжнародному рівні, і її продукція присутня в більш ніж 30 країнах на п’яти континентах і 

використовується в найпрестижніших історичних архітектурних пам’ятках, таких як фортеці, замки, собори і на інших аван-

гардних об’єктах. Інноваційні та архітектурні рішення дозволили використовувати сланець на вертикальних поверхнях, таких 

як вентильовані фасади, що сприяє енергозбереженню і розширює сферу використання натурального каменю в будівництві.

Мета SAMACA – виробництво якісного екологічно чистого та безпечного продукту.

SAMACA володіє 12 переробними цехами, які забезпечені за найсучаснішими технологіями, і понад 100 000 м2 землі, 

підготовленої для зберігання готової продукції. На сланцевих кар’єрах постійно проводяться геологічні досліджен-

ня, вишукування та інші необхідні заходи для видобутку найякіснішого сланцю, які дозволяють знати запаси сланцю, 

і SAMACA стверджує, що запаси дозволять продовжувати видобуток ще, як мінімум 50 років.

Сланець який виробляє компанія SAMACA відповідає європейському стандарту: EN12326-1(2004)&-2(2011): Сланець 

і кам’яні елементи для обробки покрівлі та облицювання фасаду.

Весь сланець, який виробляється компанією SAMACA ділиться на дві категорії якості:

PRIMERA (PRI) – вищий сорт відбору (гарантія 30 років), 
STANDART (STD) – стандартний сорт відбору (гарантія 10 років)

SAMACA 16 SAMACA 29

SAMACA 33 SAMACA 39

SAMACA 44 SAMACA 49

SAMACA 55 SAMACA 66

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ


