ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
Хотел „Рила“ – Боровец, 16 и 17 октомври 2020
Фирма

Лице за
контакт,
телефони

Място на
представяне

Предмет на дейност, продукти

ЗАХА ГРУП ЕООД

Десислава
Иванова
0889110191

Щанд във
фоайето пред
Зала „Рила“

КОНФОРМА ЕООД

Ивайло
Захариев
0897898889

Щанд във
фоайето пред
Зала „Рила“

KING KLINKER• клинкерни плочки за облицовка на
стени и фасади.
• клинкерни елементи за оградни
системи.
• клинкерни подове за индустриални
настилки.
Ardex –
• Лепила и фуги за полагане на
клинкерни систреми
EKOPUR –
• Топлоизолационна клинкерна
фасадна система
• Интегрирана полиуретанова
система с вградени плочи от
клинкер.
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

Светла
Миладинова
0888023180
Анита
Манова
0889090449

Нина
Нанчева –
0893610666
Неделин
Василев –
0884990958
Кристиян
Станимиров
– 0888110860
Борис
Кацарски0892693942

Щанд във
фоайето пред
Зала „България“

Технопанел ЕАД е българската
компания, която разработва,
произвежда и предлага покривни и
фасадни ограждащи системи от
сандвич панели.

Светлана
Павлова
0894403069

Инж. Кирил
Савов
0888308886

Щанд във
фоайето пред
Зала „Рила“

Щанд в Зала
„Интернационал“

Весела
Атанасова
0888 403 889

Коминни и вентилационни системи
Schiedel

Христо
Христов
0876490040

Иван
Караиванов
0826561426
Инж. Асен
Петров
0879958621
Инж. Съби
Георгиев
0878815105

Румен
Иванов
0886 906 557
Пламен
Георгиев
0882 277 913

VELUX Group създава по-добри условия за
живот с дневна светлина и свеж въздух,
проникващи през покрив. Продуктовата
програма на VELUX съдържа широка гама
покривни прозорци за скатен и за плосък
покрив. Групата предлага и оригинални
видове щори и сенници за покривните
прозорци за слънчева защита, ролетни
щори, комарници и продукти за домашна
автоматизация. Тази есен VELUX Group
обяви „Доживотна Въглеродна
Неутралност“- концепция за улавяне на
въглеродния отпечатък на компанията от
самото й създаване до момента. Групата
VELUX има производствени предприятия в
11 страни и търговски компании в над 40
държави.

Представителство на италианските
производители:
BARAUSSE- интериорни врати
GASPEROTTI – блиндирани врати
DIERRE - блиндирани и интериорни
врати
LOCHER- пожароустойчиви врати
100% MADE IN ITALY

Щанд в зала
“Интернационал”

Изработка и доставка на свободно стоящи
комини, промишлени комини, комини за
обществени, многофамилни и еднофамилни
сгради.
Високоенергийни ефективни решения за
комини, изработени от керамика или
неръждаема стомана, подходящи за
съвременни отоплителни технологии, за
ново строителство и ремонт.
Иновативното решение за камини: Пещта е
директно интегрирана в комина.
Интегрирани решения с вентилационен вал:
по-голям комфорт, ниско ниво на шум,
интегрирани - невидими, лесни за
поддръжка.
https://www.schiedel./bg/

Щанд в Зала
„Интернационал“

SINIAT – системи и решения за сухо
строителство
PROMAT – системи и решения за
пасивна пожарозащита

Щанд в Зала
„Интернационал“

Групата Hörmann е бързо развиваща
се международна компания в сектора
за доставка на елементи за
строителството. В 38 специализирани
завода се произвеждат врати, каси,
задвижвания и системи за контрол на
достъпа за пазарите в Европа,
Северна Америка и Азия. Фирмата
притежава над 100 собствени
представителства в повече от 40
държави и търговски партньори в над
50 други страни.

Мариета
Георгиева
0888701729

Щанд в Зала
„Интернационал“

Веселин
Георгиев
0888407330

СБХ ГРУП ООД

Пламен
Христов
0887514090

Александър
Томов
0877523135

Екотерм Проект ЕАД

Анатоли
Атанасов
0885 963551
0899154593

Щанд в Зала
„Интернационал“

PRO360 e първият онлайн център за
печат и окомплективане на проектна
документация в България, който
работи с иновативен Уеб базиран
софтуер за приемане и менажиране на
поръчки 24/7.
- Бърза и лесна поръчка;
- Автоматично ценообразуване;
- Онлайн проследяване на
статуса;
- Архив на изпратените поръчки;
- Доставка до офис или адрес
срещу минимална такса.
СБХ Груп ООД представя
мазилките с марка Styronit ,
произведени от Styronit Dogal Yalitim
Malzemeleri San ve Tic A.S. – Турция.
Мазилките са на база естествени,
екологични, негорими съставки и
притежават отлични
термоизолационни и
шумоизолационни свойства.

Щанд в Зала
„Интернационал“

EUDOMUS е европейски строителен
консорциум, специализиран в
областта на иновационно изграждане
на модерни, енергоефективни,
земетръсоустойчиви, комфортни и
евтини за обитаване екологични
сгради чрез системата за строителство
с изолиращи кофражни форми
Еcodomus ICF Italia, в които
сроковете на строителство са бързи и
инвеститора получава своята сграда
за рекордно кратко време !

Щанд в Зала
„Интернационал“

Екотерм Проект ЕАД е създадена през
2008 като изследователска и развойна
фирма в областта на енергийната
ефективност и оползотворяването на
възобновяеми енергийни източници алтернативни, иновативни и екологични
продукти и системи, оползотворяващи
дървесна
биомаса.
Собственото
производство на фирмата включва широка
гама високоефективни пелетни котли, котли
на дърва, дървесни пелети и чипс, пелетни
камини, комбинирани котли на дърва и
пелети, както и широка гама горелки,
включително пелетни горелки и горелки,
изгарящи успешно прина и слънчогледови
пелети.
Екотерм Проект е компания с ясна мисия и
стратегия, професионално развитие и
дългосрочен ангажимент към своите
клиенти и партньори. Компанията се стреми
да представи на пазара оптимални и
рентабилни
решения
за
отопление,
охлаждане
и
комфорт,
следвайки
последните тенденции на европейския и
световния пазар в сектор HVAC.

Копиком България ЕООД

Лилия
Кабакчиева
/Управител/
0889 97 07 98

Щанд във
фоайето пред
Зала „Рила“

&
Ния Вълчева
/Маркетинг
специалист/
0895 67 94 29

Копиком България е дигитална печатна база
и криейтив студио на ваше разположение
денонощно. Предлагаме висококачествени
принт и копирни услуги, бързина на
изпълнение и индивидуално обслужване.
При нас ще откриете пълната гама от
професионални решения за:
- печатни услуги,
- книгопечат и книговезване,
- дизайн и криейтив,
- дигитализация на архиви.
Може да ни се доверите за целия процес - от
идеята до крайния продукт.

Airius PureAir Series
•
•

Airius Bulgaria
Todin Todinov
0899 247487
&
Еко Галкси БГ
/оторизиран
дистрибутор/

Красимир
Мецов
0887381813

Щанд във
фоайето до
РЕГИСТРАЦИЯ

•
•
•
•
•

Непрекъсната активна 24/7 дезинфекция
Убива над 99% от Вируси, Бактерии, Микроби,
Мухъл и Миризми във въздух и повърхности
Намаля дим, газове и VOCs* над 80%
Създава чиста и здравословна среда
Убива над 78% от микроби при кихане до 1м
Повишава работоспособността
Намаля разспространението на болести и
зарази в сгради (Sick Building Syndrome)

Airius Fans – Световеният лидер в
Дестратификацията!
•
•
•
•
•
•
•
•

Повишава Комфорта
Подобрява циркулацията на въздуха
Изравнява температурите
Намаля разходите за отопление с 20-50%
Намаля разходите за охлаждане с 20-50%
Намаля отделянето на СО2 с до 50%
Възвръщане на инвестицията за 12-24месеца
Не изисква поддръжка

