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I. Антислип систем® е двукомпонентен, оптически прозрачен невидим флуид, който се нанася директно 

върху минералната повърхност, без да променя външния й вид, като незабавно води до драстично 

повишаване на сцеплението при наличието на влага или течност. В резултат се осигурява многогодишна 

сигурност и стабилност при ходене върху мократа повърхност.  

Антислип систем® е изпитана по отношение на нейната ефективност, безопасността и въздействието 

върху здравето система от редица независими институции (TNO, Notox, Säurefliesner-Vereinigung).  

Регистър на Европейските патенти: EP2285757 

 

Качества и предимства: 

• Драстично намалява риска от подхлъзване по мокра повърхност;  

• Безцветен и невидим. Не променя цвета и блясъка на 

повърхността; 

• Готов за незабавна експлоатация; 

• Екологичен и биоразградим; 

• Антибактериален, потиска развитието на бактериите и предпазва повърхностите от отлагането 

на варовик и мухъл; 

• Ефективен за над 2 години в индустриални и над 5 години в нормални условия; 

• 7 години опит и над 100 обекта в България.  

• Доказано ефективен и прилаган в Европа и по света повече от десетилетие. 

 

Антислип систем® не е лак, боя или епоксидно покритие, затова единственият начин да бъде 

нарушено действието му е, ако физически нараните повърхността върху, която е положен! 

 

Приложение (върху всяка минерална повърхност): 

• Бани с теракота, мозайка, камък, гранит, мрамор и др. 

• Душ кабини и вани 

• Кухни и ресторанти с подово покритие на минерална основа 

• Открити площи около басейни 

• Открити зони около сауни, парни бани и др. 

• Коридори, външни стълби, проходи, мостове и рампи. 

 

II. Гаранционни срокове 

• Външни приложения, изложени на атмосферни условия и сериозен човекопоток – 1,5-2 години 

при спазване условията на гаранцията. 

• За вътрешни приложения – 2 години. 

• За кухни и подобни помещения, изложени на изключително тежка експлоатация, 1-1,5 години при 

спазване условията на гаранцията и правилна поддръжка. 
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III. Време за обработка: Времето необходимо за обработка е в пряка зависимост от следните фактори: 

• обработваема квадратурата и нейната раздробеност – за една и съща единица време може да се 

обработят и 2 м2 и 20 м2, в зависимост от достъпа до тях; 

• състоянието на съответната повърхност – абсорбиране, фуги, експлоатация и възраст; 

• вида на съответната повърхност, който определя технологичното време за нанасяне; 

• околна температура и влажност – нужни са положителни температури (+5) градуса, без наличието 

на влага, дъжд и мъгла; 

• денем или нощем се извършва обработката – спокойно можем да работим и по тъмно при 

подходящи атмосферни условия, без да пречим на текущата дейност.  

 

IV. Цена:  

Повърхностна защита 
Третирана 

повърхност 

Базова цена на м2. без 

ДДС Писмена гаранция 

Ефект - 

време 

АНТИСЛИП СИСТЕМ    

Цената на услугата включва: 

продукт, логистика, полагане на 

продукта, договор (по желание) 

писмена гаранция 

До 30 кв.м 16.00 лв. Между 1,5 – 2 г. 
2 - 5 г.  

30 - 99 кв.м 15.00 лв.  Между 1,5 – 2 г.  
 2 - 5 г.   

100 - 199 кв.м 14.00 лв. Между 1,5 – 2 г. 
2 - 5 г.  

При положение, че в рамките на година след изпълнение на първият обект/и има и други обекти от 

Ваша страна, като Възложител, то ще се взема под внимание общата квадратура, за да се предложи 

адекватна цена (отстъпка) за всеки следващ обект. 

 

Начин на плащане: По банков път, като авансово се заплаща 50% от сумата срещу издаване на 

оригинална фактура, а разликата се доплаща в рамките на 3 работни дни след изпълнението. Плащането 

се удостоверява чрез съответен платежен документ и/или извлечение от интернет банкиране.  

Разплащателна Сметка на Антислип България ЕООД : IBAN:BG98BPBI88981230025162  Банка Юробанк 

България АД 

 

Нашата основна цел! 

„Да запазим здравето на хората, като осигурим икономически ефективно, многогодишно защитно 

решение против подхлъзване за всяка повърхност, където е необходимо, приложено професионално с 

минимално въздействие и загуба на време.“ 

 

Вече ни се довериха и работят с нас последните 9 години: 

Антислип систем®-хотели 

Антислип систем®-търговски центрове 

Антислип систем®-обществени обекти  

 
С уважение, 

Антислип България 

www.antislipbulgaria.net 
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