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Производствената гама на компанията е разделена на:

•	 Огнеупорни изделия за индустрията  (вкл. шамотни фракции и мертел);

•	 Огнеупорни изделия за печки и камини;

•	 Клинкерни изделия;

Дружеството ТРУД е основано през 1893 година и започва 
дейността си като акционерно дружество за производство на 
строителни материали. През 1897, пазарът налага развитието 

на нов вид индустрия-производството на огнеупорни тухли. От 
1966 фабриката е специализирана в производството на огнеупорни 
изделия, а същата година започва реконструкция и модернизация на 
предприятието. През 80-те години на миналия век са въведени нови 
технологии на полусухо формуване и ТРУД изгражда най-голямата 
тунелна пещ на Балканския полуостров, с годишен капацитет  50,000 
тона. През 90-те години компанията е приватизирана и стартира нов 
период на модернизация и оптимизация на производството и  в този 
период са закупени две нови, модерни преси – 1000 тона и 500 тона, 
произведени от SACMI, Италия. През 2013 година беше въведена в 
експлоатация нова тунелна пещ, закупена от един от най-реномираните 
световни производители – RIEDHAMMER, Германия.

Днес ТРУД АД е Акционерно Дружество с над 220 служители. Предприятието разполага с 2 тунелни пещи с 
капацитет на производство съответно 15 000 и 50 000 тона годишно. Територията на завода обхваща 72 
000 м2, от които производствената площ заема 9 000 м2. Ключово предимство на ТРУД АД е локацията в 

непосредствената близост до р. Дунав, пристанище Русе Изток, Дунав мост и Свободна безмитна зона Русе.
Качеството на крайните продукти се следи от химико-физичната лаборатория на предприятието. От 2003 г. 
компанията е внедрила Система за управление на качеството и е сертифицирана по международния стандарт  

ISO 9001:2008.



Основни области на приложение на предлаганите продукти са секторите: металургия, стоманолеене, 
енергетика, цимент и вародобив, стъкларска промишленост, машиностроене, фина керамика, 
строителна керамика, нефтопреработване и химическа промишленост и архитектурен дизайн.

Наши клиенти и партньори са над 40 предприятия в страната и над 20 чуждестранни компании от 
Австрия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Македония и Гърция.





ТРУД АД произвежда шамотни огнеупорни изделия за индустрията. Те намират приложение 
в металургията, енергетиката, пещостроенето, циментовата и стъкларската промишлености. 
Произвеждат се шамотни изделия с повишена киселиноустойчивост и изделия от огнеупорен 
бетон. Компанията има дългогодишен опит в разработката и проектиране на огнеупорни изделия 
за топлинни агрегати.
Инженерите и конструкторите на компанията разработват специфични изделия по задания на 
клиенти, като предлагат различни технологични решения, форми и технически параметри, които 
оптимално да задоволят изискванията на клиента. Тези изделия се тестват в лабораторията на  
предприятието и съответно могат да бъдат произведени в ТРУД АД.
Компанията разработва, проектира и изработва инструментална екипировка за пресоване и 
щанцоване на различни видове изделия за огнеупорната, керамичната и редица други индустрии.

OГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА



8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЛЕЯРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

ШАМОТНИ МЕРТЕЛИ

ШАМОТНИ ФРАКЦИИ
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ПРАВИ ТУХЛИ

* Изделието е с фаска 4х4 мм

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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КЛИНОВИ ТУХЛИ (СТОЯЩИ)
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КЛИНОВИ ТУХЛИ (ЛЕЖАЩИ)

КЛИНОВИ ТУХЛИ (РАДИАЛНИ)

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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РАДИАЛНИ ТУХЛИ

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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ФАСОННИ ИЗДЕЛИЯ

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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ИЗДЕЛИЯ ЗА ЛЕЯРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
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ИЗДЕЛИЯ ЗА ЛЕЯРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Изделие 136 Изделие 143 Изделие 122
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ИЗДЕЛИЯ ЗА ЛЕЯРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ТРУД АД предлага леякови системи Ø 60, Ø 80 и Ø 100

Изделие 676

Изделие 115

Изделие 139
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ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ

Изделие 2376
12 бр. / 360º

Изделие 404
12 бр. / 360º

Изделие 2374
12 бр. / 360º

Изделие 2383
18 бр. / 360º

Изделие 3715
18 бр. / 360º

Изделие 3240
24 бр. / 360º

Изделие 401

Изделие 402

Изделие 403

Изделие 405

Изделие 406

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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ИЗДЕЛИЯ ЗА  КОТЛИ

Изделие 552
21 бр. / 360º

Изделие 3979
11 бр. / 360º

Изделие 3974
12 бр. / 360º

Изделие 3978
12 бр. / 360º

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕЩНИ ВАГОНИ
Изделие 845

Изделие 3434

Изделие 3435

Изделие 3441

Изделие 3433

Изделие 4012

Изделие 4013

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!
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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

 Изделие 4ШТ      Изделие 1ШТ

Шамотните мертели се предлагат в разфасовки от по 20 кг.

Шамотните фракции се произвеждат по поръчка на клиента.
Доставят се в насипно състояние или в контейнери “Биг - Бег”.
Могат да бъдат произведени фракции и с различен гранулометричен състав.

ТРУД АД изработва изделия по чертежи на клиента!

ШАМОТНИ МЕРТЕЛИ

ШАМОТНИ ФРАКЦИИ





ТРУД АД произвежда над 300 различни модела изделия за печки и камини. Изделията са 
разработени за експлоатация на горивни камери загрявани с дърва, въглища или с брикети от тези 
суровини (пелети). Отличават се с температура на експлоатация до 1250°С, което определя тяхната 
дълга употреба. Суровините, от които са направени продуктите са чисти и безопасни - не съдържат 
вредни и канцерогенни субстанции.
Компанията е разработила модели с канали и варианти с гладка повърхност, както и произвежда 
модели по чертежи на клиенти.
Огнеупорните тухли се отличават с точни размери, отлични физико-механични качества и дълга 
експлоатация.
Изделията от тази гама на ТРУД АД намират приложение в продукцията на най-големите български 
производители на печки и камини, както и на водещи европейски производители.

ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕЧКИ И КАМИНИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАМА ГЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ
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ГАМА ПРОФИЛИРАНИ ИЗДЕЛИЯ

ТРУД АД произвежда нови модели изделия по чертежи на клиента





ТРУД АД има дългогодишни традиции в производството на клинкерни изделия, датиращи от 
началото на миналия век. През последните години специалистите на компанията разработват и 
усъвършенстват технологията на производство на предлаганите продукти съгласно европейските 
норми и стандарти. В производството си компанията използва само природни суровини – без 
изкуствени добавки и оцветители.
Днес ТРУД АД предлага клинкерни изделия за пешеходни зони и улици в две серии – Класик и 
Авангард. 

Серия КЛАСИК се произвежда по класическа технология и се предлага в универсални форми. 
Серия АВАНГАРД се произвежда по усъвършенствана технология, която е разработена за да 
задоволи по-широк спектър от изисквания на клиенти по отношение на формите и приложимостта 
за реализиране на различни архитектурни решения.

Продуктите и от двете серии отговарят на всички утвърдени стандарти за клинкерни изделия.

КЛИНКЕРНИ ИЗДЕЛИЯ
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЛИНКЕР “ТРУД“

Полагане

При полагане на клинкерни настилки на ТРУД АД трябва да се спазват изискванията на класическата европейска технология за клинкерни настилки 
на обществени места, а именно:

Пясъчната основа трябва да бъде положена върху добре трамбована повърхност, за да се избегне вълнообразна настилка.
След като е минало трамбоването трябва да се използва определена фракция на пясъка, която да осигурява определено дрениране, при последния 
етап преди да започне реденето на паветата - стандартно за всички настилки.
Полага се въпросния пясък на 1 до 3 см. и тогава се пристъпва към редене на паветата по стандартната технология. Използват се гумени чукове, 
определени са начините за направа на самата фуга. Не трябва да се използват разделители за фуга. Фугата трябва да бъде не по-малка от 2 мм. Ако 
е по-малка, пясъкът не може да влезе във фугите и това ще доведе до тяхното разрушаване в студените месеци.  След приключване на полагането е 
изключително важно пясъкът да се полага и на третия, и на шестия месец във фугите.

Евентуални проблеми могат да възникнат при недобро трамбоване на основата, неспазен размер на фугата и използването на неточна фракция 
пясък.

Експлоатация и поддръжка

Клинкерните настилки с дебелина 30 мм. (твърдо полагане) трябва да се използват единствено в пешеходни зони съгласно стандарт БДС EN1344. 
Клинкерните настилки с дебелина 40 и 52 мм. (твърдо или еластично полагане) могат да се използват както за пешеходни зони, така и в зони с МПС 
съгласно стандарт БДС EN1344.
Препоръчва се в зони с МПС клинкерните настилки да се полагат по еластичен метод.

При почистване на зоните изградени с клинкерни изделия трябва да се съобрази киселиноустойчивостта  на изделията, която е Клас C съгласно БДС 
EN1344. Не трябва да се използват препарати и химикали с pH > 8.
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ КЛАСИК
Клинкер СТАНДАРТ

Клинкер ПEНТАГОН

Клинкер БОРДЮР
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ
СЕРИЯ АВАНГАРД

Клинкер СТАНДАРТ

Клинкер ПЕНТАГОН
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ
СЕРИЯ АВАНГАРД

Клинкер РИМ

Клинкер АРЕНА

РИМ 1    РИМ 2                РИМ 3

АРЕНА 1   АРЕНА 2        АРЕНА 3
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ АВАНГАРД

MAЛТА 1      МАЛТА 2

Клинкер МАЛТА
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ АВАНГАРД

ДЪГА 1      ДЪГА 2       ДЪГА 3

Клинкер ДЪГА
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ
СЕРИЯ АВАНГАРД - БОРДЮРИ

СЕРИЯ АВАНГАРД - УЛЕИ

Бордюр 500

     2 х Улей 100             Улей 135
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ
СЕРИЯ АВАНГАРД – СТЪПАЛА

СТЪПАЛО

ПЕРВАЗ
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КЛИНКЕРНИ

ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ АВАНГАРД - ТАКТИЛНИ R1

СЕРИЯ АВАНГАРД - ТАКТИЛНИ B1

Насочващата плоча тип R1 служи за изграждане на тактилни ивици за насочване на хората със зрителни 
увреждания по продължение на тротоари, при преминаване през широки градски зони, площади и др.

Предупреждаващата плоча тип В1 служи да предупреди хората със зрителни увреждания да продължат 
предпазливо към контролирани или неконтролирани места за пресичане. С този тип настилка също се 
обозначава промяна в посоката или зона за избор на посока /обикновено на 90º/.

Тактилните плочи се изработват съгласно изискванията 
на Български стандартизационен документ СД CEN/TS 15209





бул. ”Тутракан” №19

7003 гр. Русе, България

Teл.:               +359 (0)82 815 214

Факс:              +359 (0)82 841 948

E-Мail:            info@trud-bg.com

Търговски отдел

Тел.:               +359 (0)82 815 220

Факс:              +359 (0)82 841 947

Мобилен:        +359 (0)885 753 038

E-Мail:            sales@trud-bg.comwww.trud-bg.com




