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КАТАЛОГ
НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ – 

ЕЛЕГАНТНЕ ТА ВИШУКАНЕ 

РІШЕННЯ ДЛЯ ПОКРІВЛІ
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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 імпортований компанією DAFA 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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НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

60х30см 12,3 27х30см 6,12€ 75,28€

50х25см 18,2 22х25см 3,60€ 65,5€

40х25см 23,6 17х25см 2,52€ 59,5€

40х22см 26,8 17х22см 2,20€ 58,9€

35х22см 30,3 15х22см 1,52€ 46,1€

32х22см 34,9 13х22см 1,20€ 41,9€

30х20см 41,7 12х20см 0,84€ 35,1€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х30см 15,2 22х30см 4,86€ 73,9€

50х25см 18,2 22х25см 3,06€ 55,7€

40х25см 23,6 17х25см 2,26€ 53,3€

40х22см 26,8 17х22см 2,04€ 54,7€

40х20см 29,4 17х20см 1,95€ 57,3€

35х25см 26,7 15х25см 2,33€ 62,2€

35х22см 30,3 15х22см 2,10€ 63,6€

35х20см 33,3 15х20см 1,89€ 62,9€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 2,92€ 52,1€

40х25см 23,6 17х25см 2,28€ 53,8€

40х22см 26,8 17х22см 2,06€ 55,2€

35х22см 30,3 15х22см 1,76€ 53,3€

32х22см 34,9 13х22см 1,56€ 54,4€

30х20см 41,7 12х20см 1,48€ 61,7€

                                                                      ОригіналSAMACA 29 PRI (7mm)                 Іспанія
                                                                      ОригіналSAMACA 49 PRI (7 mm)                Іспанія

                                                                      ОригіналSAMACA 29 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х30см 15,2 22х30см 4,64€ 70,5€

50х25см 18,2 22х25см 3,55€ 64,6€

40х25см 23,6 17х25см 2,15€ 50,7€

40х22см 26,8 17х22см 1,94€ 51,9€

40х20см 29,4 17х20см 1,86€ 54,7€

35х25см 26,7 15х25см 2,23€ 59,5€

35х22см 30,3 15х22см 2,01€ 60,9€

35х20см 33,3 15х20см 1,81€ 60,3€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х30см 15,2 22х30см 5,05€ 76,8€

50х25см 18,2 22х25см 3,14€ 57,1€

40х25см 23,6 17х25см 2,09€ 49,3€

40х22см 26,8 17х22см 1,72€ 46,1€

40х20см 29,4 17х20см 1,64€ 48,2€

35х25см 26,7 15х25см 1,65€ 44,1€

35х22см 30,3 15х22см 1,42€ 43,1€

35х20см 33,3 15х20см 1,38€ 45,9€

30х20см 41,7 12х20см 1,07€ 44,6€

                                                                      ОригіналSAMACA 66 PRI (7 mm)                Іспанія

                                                                      ОригіналSAMACA 55 STD (5mm)                Іспанія

Подвійний прямокутний візерунок, чіткі лінії і прямі контури – відмінні риси прямокутної кладки.

Прямокутне подвійне покриття є одним з найпопулярніших видів сланцевого покриття для сучасних покрі-

вель Європи, Канади, Північної Америки, та також набирає популярність і в Україні. Цей вид укладання слан-

цю гармонійно поєднується з простим зовнішнім виглядом, чіткою архітектурою і надає кожному даху при-

родний шарм і характер. Прямокутний стиль покриття може бути адаптований до будь-якої геометрії даху. 

Незалежно від того, чи буде це нове будівництво або ж реконструйоване – сланцева покрівля в прямокутній 

подвійній кладці надзвичайно міцна, довговічна і дивно недорога завдяки раціональному монтажу.

Прямокутне подвійне покриття підкреслює сучасну архітектуру, а її стримана форма – надає гармонію 

будь-якому архітектурному стилю.

ПРЯМОКУТНА КЛАДКА 

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна за 
шт./€

Вартість 
за м2/€

50х30см 15,2 22х30см 5,82€ 88,5€

50х25см 18,2 22х25см 4,64€ 84,5€

40х25см 23,6 17х25см 2,85€ 67,3€

40х22см 26,8 17х22см 2,56€ 68,6€

40х20см 29,4 17х20см 2,32€ 68,2€

35х25см 26,7 15х25см 2,51€ 67,1€

35х22см 30,3 15х22см 2,27€ 68,8€

35х20см 33,3 15х20см 2,13€ 70,9€

30х20см 41,7 12х20см 1,94€ 80,1€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія
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Старонімецький стиль отримав свою назву через широке застосування на теренах Німеччини. Привабливий 

зовнішній вигляд і схожість з риб’ячою лускою, максимально говорить про її натуральність. Цей вид укладан-

ня сланцю вимагає максимальних знань і майстерності.

Старонімецька кладка – поєднує культурні та історичні будівлі минулих епох з престижною архітектурою на-

шого часу.

Унікальний, індивідуальний і елегантний вигляд покрівлі досягається завдяки використанню сланцевих пла-

ток з однаковою висотою і шириною.

Цей вид укладання сланцю ідеально гармонує з сучасною архітектурою. 

СТАРОНІМЕЦЬКА КЛАДКА

Розмір 
плит-

ки

Міні-
маль-

ний кут 
нахилу

Кіль-
кість

на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за 

шт./€

Вар-
тість 

за 
м2/€

36х28 ≥25° 22,8 25,6х17,6см 3,47€ 79,1€

32х28 ≥25° 23,5 22,7х18,7см 3€ 70,5€

30х25 ≥30° 29,7 21,3х16,3см 2,39€ 70,9€

28х23 ≥35° 35,1 19,9х14,9см 1,86€ 65,3€

26х21 ≥35° 41,8 18,5х13,5см 1,43€ 59,8€

24х19 ≥40° 50,9 17,1х12,1см 1,17€ 59,6€

22х17 ≥40° 63,3 15,6х10,5см 0,95€ 60,1€

20х15 ≥50° 80,9 14,2х9,2см 0,78€ 63,1€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Універсальний метод укладання плиток натурального сланцю – гармонує з будь-яким стилем і поверхнею. 

Даний стиль отримав свою назву через легкість монтажу і можливості укладатися, як з ліва на право, так і 

навпаки, а також зрізом вниз.

Особливість універсального покриття полягає в особливій квадратній формі сланцевої плитки зі скошеним 

кутом, що дозволяє укладати натуральне каміння в будь-якому напрямку. При виборі бажаного напрямку 

укладання сланцю, необхідно врахувати технічні рекомендації які обумовлені розташуванням будинку – від-

критий простір, гірський масив або прибережне розташування.

Цей вид сланцю ефективний, гармонійний і є дійсно універсальним, що часто використовується при обробці 

димоходів, карнизів, фронтонів та торцевих елементів покрівлі.

УНІВЕРСАЛЬНА КЛАДКА

Розмір 
плит-

ки

Міні-
маль-

ний кут 
нахилу

Кіль-
кість

на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за 

шт./€

Вар-
тість 

за 
м2/€

30х30 ≥30° 23,8 20х21см 2,58€ 61,4€

25х25 ≥40° 36,8 16х17см 1,50€ 55,2€

20х20 ≥60° 64,1 12х13см 1,10€ 70,5€

                                                                       ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Гострокутне укладання плиток сланцю, як метод, прийшов до нас із середньовіччя. Сланець з гострими кута-

ми дуже часто зустрічається на старовинних будівлях та садибах. Цей вид укладання сланцю відноситься до 

декоративних покриттів і нагадує усім про престижність будівлі.

Гострокутний метод використовується як на фасадах, так і на покрівлі, при мінімальному градусі ухилу від 30°. 

Висока якість сланцю та його формат, при професійному виконанні монтажу, є передумовою привабливості 

його поверхні на даху будинку і надійним захистом від дощу і снігу всієї покрівлі.

Сланцеві плитки ромбовидної форми, з двома зрізаними протилежними кутами, укладаються навпіл зі стику-

вальним по’єднанням, де кожен сланцевий камінь зміщується на половину нижчого каменю. Обов’язковою умо-

вою є нависання гострого кута сланцю не менше ніж на 10 мм, що сприяє надійному відведенню дощової води.

ГОСТРОКУТНА КЛАДКА

Розмір 
плит-

ки

Міні-
маль-

ний кут 
нахилу

Кіль-
кість

на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за 

шт./€

Вар-
тість 

за 
м2/€

41х31 ≥30° 22 29,3х15,5см 3,76€ 82,7€

33х21 ≥45° 38,6 24,7х10,5см 2,44€ 94,2€

Розмір 
плит-

ки

Міні-
маль-

ний кут 
нахилу

Кіль-
кість

на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за 

шт./€

Вар-
тість 

за 
м2/€

40х40 ≥30° 11,9 29х29см 6,68€ 79,5€

35х35 ≥40° 16,0 25х25см 4,84€ 77,4€

30х30 ≥50° 20,1 22х22см 3,27€ 65,7€

25х25 ≥60° 30,1 18х18см 2,13€ 64,1€

                                                                       ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія
                                                                      ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 13,3 42х18см 3,60€ 47,9€

40х25см 16,9 33х18см 2,52€ 42,6€

40х22см 17,3 34х17см 2,20€ 38,1€

35х22см 19,6 30х17см 1,52€ 29,8€

32х22см 21,8 27х17см 1,20€ 26,2€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 13,3 42х18см 3,55€ 47,2€

40х25см 16,9 33х18см 2,15€ 36,4€

40х22см 17,3 34х17см 1,94€ 33,6€

35х25см 16,7 30х20см 2,23€ 37,3€

35х22см 19,6 30х17см 2,01€ 39,4€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 13,3 42х18см 3,06€ 40,7€

40х25см 16,9 33х18см 2,26€ 38,2€

40х22см 17,3 34х17см 2,04€ 35,3€

35х25см 16,7 30х20см 2,33€ 38,9€

35х22см 19,6 30х17см 2,1€ 41,2€

                                                                      ОригіналSAMACA 29 PRI (7mm)                 Іспанія
                                                                      ОригіналSAMACA 66 PRI (7 mm)                Іспанія

                                                                      ОригіналSAMACA 49 PRI (7 mm)                Іспанія

Моравський стиль – один з найдавніших та, на жаль, забутих методів укладання плиток сланцю, що з’явився 

на Моравсько-Сілезійських теренах новітньої Чехії.

Одна обов’язкова умова Моравського стилю, через його особливість монтажу – це гострий кут нахилу покрів-

лі з використанням плиток сланцю невеликих прямокутних та квадратних форматів. Укладання сланцевих 

плиток відбувається в один шар з нахилом плитки під певним кутом і перетином пластин з двох сторін. За-

лежно від географічного розташування будови, використовується сланець різної товщини, тобто в районах з 

більшим сніговим покривом (навантаженням), використовується більш товщий сланець, наприклад 7-8 мм.

Цей вид укладання сланцю на покрівлю, вважається одним з найекономічніших через особливості монтажу і 

невеликої витрати сланцевих пластин на одиницю кв.м.

МОРАВСЬКА КЛАДКА

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Дике покриття (Wild Covering – англ.) – один з найскладніших і незвичайних видів укладання плиток сланцю.

Монтаж сланцю «дикуном» – є оригінальним і неповторним стилем, який вимагає великого досвіду та вмін-

ня. Сланець, покладений на покрівлю цим методом, перетворює будинок на витвір мистецтва і відображає 

внутрішній світогляд Власника, що надає певної вишуканості та гармонії форм з навколишнім середовищем.

Цей метод укладання плиток сланцю широко застосовувався в стародавній Німеччині, а покрівельник вправ-

но підбирав розмір плитки сланцю враховуючи кут нахилу даху, його форму, довжину крокв та місце розташу-

вання будівлі. Незалежно від вище перерахованих факторів, рекомендується зменшувати розмір сланцевої 

плитки у напрямку від карнизу до гребеню чи самої вищої точки покрівлі.

Немає двох однакових покрівель у «дикому» виконанні, так як кожна плитка обробляється вручну та займає 

своє певне місце на даху будинку. На початку монтажу, усе здається недбалим і незапланованим, в результаті 

покриття перетворюється на витвір мистецтва – індивідуальну сланцеву картину.

ДИКЕ ПОКРИТТЯ

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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Кладка «Октогон» – позачасова елегантність будинку мрій. Численні варіанти дизайну, можуть бути реалізо-

вані з гострими кутами і надати в повній мрії природній характер сланцевій покрівлі завдяки його індивіду-

альним можливостям та натуральним властивостям. У середньовіччі, коли з’явився цей стиль, октогональний 

метод застосовувався виключно на престижних будівлях.

Октогон – це сланцеві плитки, що мають обрізані кути на нижньому боці. Незважаючи на назву (октогональна = 

восьмикутник), октогон в даному випадку має тільки шість кутів.

У наш час, сланцевими плитками октогонального стилю, покривають не тільки покрівлі, а й вертикальні по-

верхні, тобто фасади будинків.

Декоративне покриття зі сланцю, надає архітектору та його замовнику, індивідуальної можливості викори-

стання каменю. 

ОКТОГОНАЛЬНА КЛАДКА

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,60€ 65,5€

40х25см 23,6 17х25см 2,52€ 59,5€

40х22см 26,8 17х22см 2,20€ 58,9€

35х22см 30,3 15х22см 1,52€ 46,1€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,06€ 55,7€

40х25см 23,6 17х25см 2,26€ 53,3€

40х22см 26,8 17х22см 2,04€ 54,7€

35х25см 26,7 15х25см 2,33€ 62,2€

35х22см 30,3 15х22см 2,10€ 63,6€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 2,92€ 52,1€

40х25см 23,6 17х25см 2,28€ 53,8€

40х22см 26,8 17х22см 2,06€ 55,2€

35х22см 30,3 15х22см 1,76€ 53,3€

                                                                       ОригіналSAMACA 29 PRI (7mm)                  Іспанія
                                                                      ОригіналSAMACA 49 PRI (7 mm)                Іспанія

                                                                      ОригіналSAMACA 29 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,55€ 64,6€

40х25см 23,6 17х25см 2,15€ 50,7€

40х22см 26,8 17х22см 1,94€ 51,9€

40х20см 29,4 17х20см 1,86€ 54,7€

35х25см 26,7 15х25см 2,23€ 59,5€

35х22см 30,3 15х22см 2,01€ 60,9€

                                                                      ОригіналSAMACA 66 PRI (7 mm)                Іспанія
Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,14€ 57,1€

40х25см 23,6 17х25см 2,09€ 49,3€

40х22см 26,8 17х22см 1,72€ 46,1€

40х20см 29,4 17х20см 1,64€ 48,2€

35х25см 26,7 15х25см 1,65€ 44,1€

35х22см 30,3 15х22см 1,42€ 43,1€

35х20см 33,3 15х20см 1,38€ 45,9€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна за 
шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 4,64€ 84,5€

40х25см 23,6 17х25см 2,85€ 67,3€

40х22см 26,8 17х22см 2,56€ 68,6€

40х20см 29,4 17х20см 2,32€ 68,2€

35х25см 26,7 15х25см 2,51€ 67,1€

35х22см 30,3 15х22см 2,27€ 68,8€

35х20см 33,3 15х20см 2,13€ 70,9€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія

Кладка бобровий хвіст – надає природній шарм з індивідуальним смаком, а характерна криволінійність пли-

ток – додає будинку індивідуальність та впізнаваність.

Бобровий хвіст – це один з історичних видів укладання сланцю. Монтаж сланцю цим методом здавна прово-

дився на старовинних будівлях надаючи їм аристократичності. Сланець з заокругленою формою укладається 

з подвійним перекриттям надійно захищаючи покрівлю.

Основою для виготовлення плитки у вигляді бобрового хвоста служить плитка прямокутної форми, відповідно 

при монтажі застосовуються принципи укладання прямокутного подвійного покриття.

Даний вид сланцевої кладки розкриває усю красу натуральної плитки та створює незалежне і характерне 

покриття на покрівлі будь-якої споруди, виділяючи його із загальної картини будівель.

БОБРОВИЙ ХВІСТ

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

40х25см 23,5 17х25см 2,92€ 68,6€

40х22см 26,7 17х22см 2,49€ 66,5€

35х22см 30,3 15х22см 2,12€ 64,2€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

40х25см 23,5 17х25см 2,59€ 60,9€

40х22см 26,7 17х22см 2,23€ 59,5€

35х22см 30,3 15х22см 1,95€ 59,1€

                                                                      ОригіналSAMACA 29 PRI (7mm)                 Іспанія
                                                                      Оригінал
SAMACA 29 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

40х25см 23,5 17х25см 2,92€ 68,6€

40х22см 26,7 17х22см 2,47€ 65,9€

40х20см 29,4 17х20см 2,18€ 64,1€

                                                                      ОригіналSAMACA 66 PRI (7 mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

40х25см 23,5 17х25см 2,75€ 64,6€

40х22см 26,7 17х22см 2,31€ 61,7€

40х20см 29,4 17х20см 2,27€ 66,8€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна за 
шт./€

Вартість 
за м2/€

40х25см 23,5 17х25см 3,32€ 78,1€

40х22см 26,7 17х22см 2,89€ 77,2€

40х20см 29,4 17х20см 2,62€ 77,1€

                                                                       Оригінал
SAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія
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Декоративна кладка – один з численних видів укладання плиток покрівельного сланцю.

Дизайн покрівельного покриття може бути виконаний за допомогою прямокутних плиток, єдиною відмінністю 

якого є його оброблений нижній край. Незалежно від методу обробки каменю, буде видозмінюватися увесь 

покрівельний малюнок. Цей вид сланцевого покриття дозволить реалізувати численні дизайнерські та архі-

тектурні рішення.

При даному виду укладання сланцю, використовують прямокутні плитки з шириною не менше ніж 25 см, при 

тому, що вузькі не дозволяють досягти бажаного результату, хіба що при використанні на фасаді будинку.

Цей вид укладання плиток сланцю має велике поширення та популярність в країнах Середземномор’я та 

географія його використання з кожним роком розширюється.

ДЕКОРАТИВНА КЛАДКА

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Прямокутна кладка з гострим кутом – один з численних декоративних методів укладання сланцю на покрівлю.

Натуральний сланець володіє певною харизмою і природним характером, а гострі пікоподібні кути додають 

витонченості та елегантності.

В теперішній час, сланцевими плитками гострокутного формату, покривають не тільки дахи, але й фасади 

будівель чи застосовують при оформленні інтер’єрів.

Будь-яке декоративне покриття зі сланцю, дозволяє архітектору чи дизайнеру розкрити усю красу натураль-

ного каменю.

Кладка сланцю з гострим кутом – природній шарм з прямими лініями на зрізі. Вони утворюють поверхню з сот, 

що надає будові індивідуальності та впізнаваності.

Сланець із загостреною формою, укладається з подвійним перекриттям і надійно захищає покрівлю.

Монтаж цього декоративного покриття ґрунтується на принципах укладання прямокутного подвійного покриття.

ПІКОПОДІБНА КЛАДКА

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,60€ 65,5€

40х25см 23,6 17х25см 2,52€ 59,5€

40х22см 26,8 17х22см 2,20€ 58,9€

35х22см 30,3 15х22см 1,52€ 46,1€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,06€ 55,7€

40х25см 23,6 17х25см 2,26€ 53,3€

40х22см 26,8 17х22см 2,04€ 54,7€

35х25см 26,7 15х25см 2,33€ 62,2€

35х22см 30,3 15х22см 2,10€ 63,6€

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 2,92€ 52,1€

40х25см 23,6 17х25см 2,28€ 53,8€

40х22см 26,8 17х22см 2,06€ 55,2€

35х22см 30,3 15х22см 1,76€ 53,3€

                                                                      ОригіналSAMACA 29 PRI (7mm)                 Іспанія
                                                                      ОригіналSAMACA 49 PRI (7 mm)                Іспанія

                                                                      ОригіналSAMACA 29 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,55€ 64,6€

40х25см 23,6 17х25см 2,15€ 50,7€

40х22см 26,8 17х22см 1,94€ 51,9€

40х20см 29,4 17х20см 1,86€ 54,7€

35х25см 26,7 15х25см 2,23€ 59,5€

35х22см 30,3 15х22см 2,01€ 60,9€

                                                                      ОригіналSAMACA 66 PRI (7 mm)                Іспанія
Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна 
за шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 3,14€ 57,1€

40х25см 23,6 17х25см 2,09€ 49,3€

40х22см 26,8 17х22см 1,72€ 46,1€

40х20см 29,4 17х20см 1,64€ 48,2€

35х25см 26,7 15х25см 1,65€ 44,1€

35х22см 30,3 15х22см 1,42€ 43,1€

35х20см 33,3 15х20см 1,38€ 45,9€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 STD (5mm)                Іспанія

Розмір 
плитки

Кіль-
кість на 
шт/м2

Видима 
частина 

Ціна за 
шт./€

Вартість 
за м2/€

50х25см 18,2 22х25см 4,64€ 84,5€

40х25см 23,6 17х25см 2,85€ 67,3€

40х22см 26,8 17х22см 2,56€ 68,6€

40х20см 29,4 17х20см 2,32€ 68,2€

35х25см 26,7 15х25см 2,51€ 67,1€

35х22см 30,3 15х22см 2,27€ 68,8€

35х20см 33,3 15х20см 2,13€ 70,9€

                                                                      ОригіналSAMACA 55 PRI (5mm)                 Іспанія
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Granel Irregular – це один з багатьох видів дикої кладки. Для даного виду використовують сланцеві плитки з 

нерівними краями та хаотичними лініями, різних розмірів та товщиною близько 10-12 мм.

Дика кладка (Wild Cover) – це неповторний витвір покрівельного мистецтва, оригінальна поверхня якої має 

природню красу. Цей вид декоративної кладки робить будь-яку покрівлю, а також усю будову унікальною.

Привабливість і вся сутність дикого покриву покрівлі, полягає в естетиці та випадковості форм при їх укладанні.

Granel Irregular Redondo – це інший вид «дикої кладки». При створенні покрівлі у даному виді кладки, вико-

ристовують сланцеві плити з напівкруглими краями та товщиною близько 10 мм.

Цей вид «дикої кладки» є одним з простих під час монтажу, а форма плиток нагадує бобровий хвіст, що дуже 

схожий до традиційного монтажу плиток сланцю прямокутної форми.

Дика кладка (Wild Cover) – надає поверхні покрівлі оригінальність, красу та природність і надійшла до нас із 

середньовіччя.

Химерні форми, різноманітні розміри сланцевих плит, виражена структура каменю – це і є сутністю «дикої кладки».

Ідея та уся привабливість «дикого покриву» покрівлі полягає в естетиці та різномаїтті випадкових форм та 

величини плиток сланцю.

За допомогою ідеї та унікальних властивостей каменю, будинок зможе отримати архітектурну привабливість 

та вираженість світогляду Замовника.

GRANEL IRREGULAR – ДИКА КЛАДКА GRANEL IRREGULAR REDONDO – ДИКА КЛАДКА

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ



22 23

Історія сланцю з кар’єрів Північної Америки, бере свій початок з 1830-х років, коли гірничодобувна промис-

ловість постійно розвивалася та збільшувала видобуток. На сьогоднішній день ця галузь перетворилася в 

багатомільйонну індустрію.

Американський сланець – унікальний вид плитки у групі сланців, він має високі технічні показники та володіє 

найбільшою кольоровою гамою: червоний, зелений, сіро-зелений, пурпурний, фіолетовий, сіро-чорний, пля-

мисто пурпурний, традиційно сірі та чорні кольори.

Один з найпопулярніших видів укладання сланцю в Північній Америці – Wood shingles (дерев’яний гонт).

Найбільші поклади сланцю, які мають основні родовища, зконцентровані у штаті Вермонт.

Архітектурний дизайн – це не просто проектування – це мистецтво. З цієї причини будівлі не схожі одна на 

одну, хоча їх єдина мета – створити житловий простір.

Використання мансардного простору відбулося в 16-м столітті та було сильно поширено на початку 17-го. 

Мансардний поверх також називають бордюрним або ж французьким дахом.

Першим, хто здогадався про раціональність використання надбудов та розширення житлового простору, був 

відомий французький архітектор Франсуа Мансар (1598-1666), який популяризував використання додатково-

го простору та надав характерний йому стиль у багатьох своїх роботах. 

В період бароко (1600-1750), Франсуа Мансар широко застосовував дану техніку покрівлі для створення зам-

ків і великих таунхаусів, які привертали увагу людей. Сам термін «Мансарда» названо на честь розробника та 

означає дах, який має схили по сторонах, де нижній схил є крутішим від верхнього.

Використання мансардного даху в архітектурних проектах набуло такої популярності, що став використовуватися 

і за межами Франції – Англія, Італія та інших країнах Європи. Поступово, під час будівництва, мансардний стиль 

набув своєї популярності в багатьох інших західних країнах, включаючи Канаду та Сполучені Штати Америки.

АМЕРИКАНСЬКИЙ СЛАНЕЦЬ МАНСАРДНІ ПОВЕРХИ

НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ НАТУРАЛЬНИЙ СЛАНЕЦЬ
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ТОВ «DAFA»

вул. Академіка Заболотного 150 А, офіс 89, м.Київ

e-mail: info@dafa.com.ua     |     тел.: 098 800 50 10

www.dafa.com.ua (загальний сайт)

www.samaca.com.ua (іспанський сланець)

www.erlus.com.ua (елітна керамічна черепиця)

www.bogen.com.ua (високоякісна німецька черепиця)

В матеріалах каталогу використані фотографії з власного фотобанку, 

а також деякі світлини з відкритих джерел та користувацького контенту.  


