ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА
АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Хотел „Рила“ – Боровец, 30 ноември и 1 декември 2018
Фирма
Вента Груп ЕАД

Лице за
контакт,
телефони
Станислав
Янчовски
0893514946
Пламен
Тодоров
0899 915 558

КОНФОРМА ЕООД

Място на
представяне
1 щанд във
фоайето
пред Зала
„Рила“ и
1 щанд в
Зала
„Захари
Зограф“

Христо Щерев Щанд във
0886 899 589
фоайето
пред Зала
Ивайло
„Рила“
Захариев
0897898889
Ивайло
Горанов
0877715525

Роза
Коюмджийска
- 0885 681 782
Неделин
Василев –
0884 990 958

Светлана
Павлова
0894403069

Щанд във
фоайето
пред Зала
„Рила“

Щанд във
фоайето
пред Зала
„Рила“

Предмет на дейност, продукти
Фирма „Вента Груп“ ЕАД е водеща
компания с утвърдени позиции в сферата на
предлагането и инженерингът на окачени
вентилируеми фасади. Представители за
България на: FUNDERMAX – HPL компакт
ламинатни плоскости – Австрия
CEMBRIT – водещ производител на
фиброциментови плоскости
TECHLAM - широкоформатен гранитогрес
с размери до 1000х3000 мм
TEMPIO – екструдирана фасадна керамика
ALUCOIL – алуминиеви композитни
панели
MARESTONE – технически камък за
фасади
КОНФОРМА - Представител за България
на световни лидери във областа на
вентилируемите фасади и облицовки:
AGROB BUCHTAL – Керамични плочки от
1755 година. Керамика за фасади, басейни и
спа зони, архитектурна керамика
FUNDERMAX – HPL панели, Австрия
ALPOLIC - Композитни панели от
Mitsubishi Polyester
SILBONIT- Фиброциментови плочи Италия
LAMBERTS LINIT – Стъклени фасадни
панели – Германия
NELISSEN – Облицовъчни тухли – Белгия
LAMINAM – широкоформатни керамични
фаши
INNOTEC – система за лепене на фасадни
материали

Технопанел ЕАД е българската
компания, която разработва,
произвежда и предлага покривни и
фасадни ограждащи системи от
сандвич панели.
VELUX Group създава по-добри условия за
живот с дневна светлина и свеж въздух,
проникващи през покрив. Продуктовата
гама на VELUX съдържа широка гама
покривни прозорци, както и решения за
плоски покриви. Групата предлага и
различни видове щори и сенници за
слънчева защита, ролетни щори, комарници
и продукти за дистанционно управление.
Иновацията, която Групата представи тази
година е VELUX ACTIVE – вътрешен
контрол на климата, сензорно- базирано
управление на Вашите покривни прозорци,
щори и сенници от разстояние, чрез
смартфон.
Групата VELUX има производствени
предприятия в 11 страни и търговски
компании в над 40 държави.

АСО Строителни елементи ЕООД

Десислава
Янакиева
0886601417

Щанд във
фоайето
пред Зала
„Рила“

ACO Group е един от световните лидери в
технологиите за отводняване. Промените в
климата ни изправят пред
предизвикателства, на които трябва да
отговорим с екологични и иновативни
решения. Със своя интегриран подход,
АСО гарантира професионално
отводняване, икономично пречистване,
контролирано освобождаване и повторно
използване на водите.

Щанд в
Зала „Захари
Зограф“

KING KLINKER- Клинкер за сгради,
вариации от плочки с различни цветове,
стълбищни системи, системи за огради и
прозорци.
PROGRESS- Габиони, мрежи и скари

Васил Танев
0885115858
Даниел Зарев
0888998109

ЗАХА ГРУП ЕООД

Десислава
Иванова
0889110191
Борис Попов
0887604050

DAKOTA – Системи за двойни подове на
открито
RОVESE – Гранитогрес за двоен под на
открито

Николай
Райчев
0877004964
Дипл.-инж.
Константин
Данаилов
+49
1755734856
Христо
Христов 0876490040

Румен Иванов
0886 906 557

Инж. Кирил
Савов
0888308886
Весела
Атанасова
0888 403 889

Щанд в
Reckli GmbH е световен лидер в
Зала „Захари производството на еластични структурни
матрици, които се използват за атрактивно
Зограф“

оформление и текстуриране на видим бетон
и бетонни елементи. Други предлагани
продукти са облицовъчни елементи,
материали за изработка на матрици и
форми, импрегнатори, забавители за мит
бетон и др.

SCHIEDEL –производител на 6 вида
керамични и 4 вида метални коминни
Щанд в
Зала „Захари системи за газ, пелети и твърдо
Зограф“
гориво. Подходящи за
- ЕДНОФАМИЛНИ,
- ПАСИВНИ КЪЩИ
- МНОГОФАМИЛНИ
- ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ
- СПЕЦИАЛНИ КОМИНИ
„Хьорман България“ ЕООД е
дъщерна компания на Групата
Щанд в
Зала „Захари Hörmann - водещ европейски
Зограф“
производител на врати за дома и
индустрията, задвижвания за врати и
товаро-разтоварна техника.
Представителство на италинските
производители:
Щанд в
Зала „Захари BARAUSSE- интериорни врати
Зограф“
GASPEROTTI – блиндирани врати
DIERRE - блиндирани и интериорни
врати
LOCHER- пожароустойчиви врати
100% MADE IN ITALY

Щанд в
Сен-Гобен Констракшън Продъктс
Зала „Захари България ЕООД Rigips е основна
част от бизнеса на Saint-Gobain със
Зограф“
Калин Пенков
строителни материали – компанията е
0885248594
най-големият производител в света на
Рая Узунска
0884753113

гипскартон и гипсови мазилки със
135 производствени предприятия за
гипсови продукти по целия свят.

НИП България ЕООД

Красен
Иванов
0888 63 59 64
Валентин
Николов
0885 80 17 30

арх. Петя
Митрева
0884881683

НИП България ЕООД е
представител на немската фирма
Щанд в
Зала „Захари Зийдле.
Зограф“
Най-големият и най-старият
производител на домофонни системи
в Европа.
Фирмата е с 250 години традиции и
предлага продукти с изключителен
дизайн и много високо качество.
M2 e директен вносител на различни
Щанд в
Зала „Захари видове подови настилки за домашно и
Зограф“
обществено ползване, консумативи,
интериорни врати, строителни
материали, интериорни и екстериорни
бои и мазилки.

 Индустриално строителство

Инж. Елена
Иванова
0888320880

Щанд в
Зала „Захари
Зограф“

Свилен
Младенов 0885 603409

Щанд в
Производител
Зала „Захари метални конструкции | сандвич
панели | профилирана ламарина|
Зограф“
метални керемиди | покривни
водоотвеждащи системи - улуци и
водосточни тръби | вентилация|
метални сглобяеми къщи

термопанели –
,
метални конструкции,
реновиране на сгради, пълен
инженеринг.
 Интериорно проектиране,
решения и различни видове
материали за интериор и
екстериор.

ТП ЛИНДАБ С.Р.Л.

Кристиян Стефанов
0885653009
Ивайло
Величков
0877289561

СКВ Инженеринг ЕООД

Владимир
Николов
0888571495
Ивелин Коев
0889508202

Щанд в
СКВ Инженеринг ЕООД
Зала „Захари е компания с 15-годишен опит в
Зограф“
изработването на продукти и
цялостни решения от
технически, естествен камък и
керамични повърхности за
интериора и екстериора.
Ховал ЕООД
Щанд в
Зала „Захари Производител на отоплителна, климатична
и вентилационна техника. Централа Вадуц,
Зограф“

Лихтенщайн. Фирмата предлага голямо
разрообразие от продукти като котли,
термопомпи, слънчеви колектори,
децентрализирани климатични апарати,
комфортна жилищна вентилация,
благодарение на което има готови системни
ОВК решения за всякакви типове сгради –
от големи индустриални, до по-малки
жилищни сгради.

инж.
Красимир
Георгиев
0888 644 574
Янко Ванчев
0879157276

Водещ европейски производител от
Щанд в
Зала „Захари Австрия на системи за отводняване на
Зограф“
тераси, покриви, подове, площадки,
свързване с хидроизолацията на
отводняваните площи.
Архитектурни детайли

HL-България
отводняване на сгради
Евгени
Александров
0879227770

Стефан
Дянков
0888 318 420
Йоанна
Петрова

Представителство за България на:
Abet Laminati Italy – производител на
Щанд в
Зала „Захари HPL плоскости за окачени фасади и
Зограф
интериор
Quattro Pavimente Tecnice –
Производител на системи за двоен
под
Italprofili – PVC крачета за двоен под
за тераси
Fatra – производство на PVC
хидроизолация
Prometal – производител на окачени
тавани
"Идеал Стандарт – Видима" АД, гр.
Щанд в
Зала „Захари Севлиево e признат лидер в
производството на санитарна арматура и
Зограф“

санитарна керамика, част от
международната компания Идеал
Стандарт Интернешънъл. Компанията
осигурява обзавеждане за баня,
санитарна керамика, смесители и душове
за жилищни, търговски и
административни сгради. Нейните
продукти се продават под силните
международни брандове Ideal Standard,
Ceramica Dolomite, Porcher, Vidima и други.
"Идеал Стандарт – Видима" АД, гр.
Севлиево управлява и дейностите по
дистрибуция на продукти в Източна и
Западна Европа и осъществява
търговската дейност на Идеал Стандарт
Интернешънъл в регион Източна Европа.

