
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА 

АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

Хотел „Самоков“ – Боровец, 13 и 14 декември 2019 
 

 

 

 

 

Фирма Лице за 

контакт, 

телефони 

Място на 

предста-

вяне 

Предмет на дейност, продукти 

 

ЗАХА ГРУП ЕООД  

 

 
 

 

 

Десислава 

Иванова 

0889110191 

 

 

 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

 

KING KLINKER- Клинкер за сгради, 

вариации от плочки с различни цветове, 

стълбищни системи, системи за огради и 

прозорци. 

DAKOTA – Системи за двойни подове на 

открито 

 

RОVESE – Гранитогрес за двоен под на 

открито 

 

FEEL WOOD – настилки и облицовки от 

дърво 

Schiedel България 

 

 
 

www.schiedel.bg 

 

Арх. Евгения 

Бушева:  

0876128832 

 

Христо 

Христов:  

0876490040 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

 

 

Метални и керамични коминни системи 

подходящи за многофамилни, 

еднофамилни, промишлени и обществени 

сгради. 

 

 

 
 

 

Роза 

Коюмджийска 

- 0885 681 782 

Неделин 

Василев – 

0884 990 958 

 

 

 
Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

 

 

Технопанел ЕАД е българската 

компания, която разработва, 

произвежда и предлага покривни и 

фасадни ограждащи системи от 

сандвич панели.  

 

 

 

 

 

 

        
 

     

Стефан 

Дянков 

0888 318 420 

 

Йоанна 

Петрова 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

"Идеал Стандарт – Видима" АД, гр. 
Севлиево e признат лидер в 
производството на санитарна арматура и 
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. 
 



 

КОНФОРМА ЕООД 

 

 
 

Христо Щерев 

0886 899 589 

 

Ивайло 

Захариев 

0897898889 

 

Ивайло 

Горанов 

0877715525 

 

Два щанда 
във фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

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 

 

Вента Груп ЕАД 

 

 

Станислав 

Янчовски 

0893514946 

 

Пламен 

Тодоров 

0899 915 558 

 

 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

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 

 
 

 

 

Инж. Кирил 

Савов 

0888308886 

Весела 

Атанасова  

0888 403 889 

 
Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

Представителство на италинските 

производители:  

BARAUSSE- интериорни врати 

GASPEROTTI – блиндирани врати 

DIERRE -  блиндирани и интериорни 

врати   

LOCHER-  пожароустойчиви врати 

100% MADE IN ITALY    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

HL-България 

отводняване на сгради 

инж. 

Красимир 

Георгиев 

0888 644 574 

 

Янко Ванчев 

0879157276 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 
 

Системи за отводняване на сгради: 

тераси, покриви, подове, площадки, 

свързване с хидроизолацията на 

конструкциите. Архитектурни 

детайли 

 

Водещ европейски производител от 

Австрия. 

 

 

 

 

 

 

Инж. Елена 

Иванова 

0888320880 

 
Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

 Индустриално строителство 

термопанели – , 

метални конструкции, 

реновиране на сгради, пълен 

инженеринг. 

 Интериорно проектиране, 

решения и различни видове 

материали за интериор и 

екстериор. 
 

 

 



Джия 2001 ООД 

 

 

                

 

Жулиян 

Петров 

0889515715 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

ДЖИЯ 2001 ООД 

Вносител на водещи марки в сферата на 

строителството и обзавеждането на банята:                                          

ARFEN Турция-  Профили за 

дилатационни фуги, Протектори за стени и 

ъгли за болници, Профили за стъклени 

парапети;                   PROGRESS Profiles 

Италия - Декоративни и завършващи 

профили за плочки и др, системи за 

полагане на плочки на сух монтаж, душ 

панели за бани;                                             

MASTER CLEAN Германия – 

професионални входни изтривалки; ТЕСЕ 

Германия – структури за бани и линейни 

сифони;                   MARAZZI Италия – 

фаянс, теракота и гранитогрес от най-висок 

клас.  

 

 

 

 

Рая Узунска 

0884753113 

 

Калин Пенков 

0885248594 

 

 

 
Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

 

Сен-Гобен Констракшън Продъктс 

България ЕООД Rigips е основна 

част от бизнеса на Saint-Gobain със 

строителни материали – компанията е 

най-големият производител в света на 

гипскартон и гипсови мазилки със 

135 производствени предприятия за 

гипсови продукти по целия свят. 

 

 

 

 

 

 

 

Нолина ЕООД 

Анелия 

Христова 

0887394159 

 

Димитър 

Христов 

0887429665 

Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“ 

Нолина ЕООД представлява водещи 

европейски компании като Dumaplast 

Белгия, PinarPlast, Decora, American siding, 

Primo и др. Предлагаме голямо 

разнообразие от външни и вътрешни 

облицовки, подови настилки и аксесоари за 

под, первази, профили и довършителни 

елементи за строителството. 

* Винилови настилки LVT & Rigid - Нова 

генерация подови настилки вдъхновени от 

природата - ядро от естествени скални 

минерали и съвременни полимери, 

изключително издръжливи и 100% 

водоустойчиви. 

* Иновативни плочки за стени DUMAWALL 

Водоустойчива облицовка, направена от 

плътен, UV- устойчив PVC панел.  

 

 

 

 

Евгени 

Александров 

0879227770 

 

Цветелина  

Петрова 

0897825682 

 
Щанд във 
фоайето 
пред Зала 
„България“  
 

Представителство за България на: 

Abet Laminati Italy – производител 

на HPL плоскости за окачени фасади 

и 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      

 

 
 

   
 

Инж. Съби 
Георгиев 
0878815105 
Иван 
Караиванов 
0885594175 
 

 Promat – световен лидер в пасивната 

пожарозащита 

SINIAT – световен лидер в 

решенията за сухо строителство 

 

https://www.nolina.bg/bg/usefull/predimstva-na-spc-podovi-nastilki-ot-arbiton
https://www.nolina.bg/bg/usefull/predimstva-na-spc-podovi-nastilki-ot-arbiton
https://www.nolina.bg/bg/usefull/predimstva-na-spc-podovi-nastilki-ot-arbiton
https://www.nolina.bg/bg/usefull/predimstva-na-spc-podovi-nastilki-ot-arbiton

