ПРОЕКТИРАНЕ ИНЖЕНЕРИНГ
ТИРОЛ СЕРВИЗ ЕООД
Офис Бургас - ж.к. Лазур, бул. "Димитър Димов“ бл. 106
тел.:(056) 816 435 мобилен: 0887 / 395 300
e-mail: burgas@sandra-bg.com
http://www.sandra-bg.com/
Ние предлагаме богата гама професионално кухненско оборудване за
ресторанти барове хотели и заведения.
При нас ще намерите професионални уреди за вашият хотел,
ресторант,перално стопанство.

СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД
гр.Пловдив бул:“Кукленско шосе“12
тел: 032/ 696601 мобилен: 0888 34 24 94
e-mail: st_shterev@abv.bg
http://sshterev.com
Една от водещите фирми в своя бранш.Специализирана е в
производство на барово и ресторантско оборудване, включващо барплотове, хладилни витрини, хладилни шкафове, рукванти, мека
мебел и оборудване за различни видове търговски обекти- магазини ,
кафетерии, сладкарници, бензиностанции, търговски офиси и др.

Ст. Щерев

www.sshterev.com
Дизайн, проектиране и изработка
на търговски обекти и апартаменти

Пловдив, Кукленско шосе 12 Тел. 032/696 601, 0888 /34 24 94 e-mail: st_shterev@abv.bg

ВАВ-1991 ЕООД
гр. Пловдив, бул. "Академик Петър Динеков" 10
тел./факс: 00359 32 69 87 78, моб. 00359 887 28 29 59
e-mai:vav@vavplovdiv.com
http://www.vavplovdiv.com
Оборудване за професионална кухня -ресторант, пицария,
заведение,
Неутрално кухненско оборудване
Топлинно оборудване
Хладилно оборудване
Помощни уреди.

РОКУОЛ СТОУН ООД
Пловдив
телефон : 089 9979 234
http://rockwallstone.eu

e-mail: rockwall@abv.bg

РОКУОЛ СТОУН ООД е производител на декоративни стенни oблицовки
- изкуствен камък, тънки oблицовъчни тухли, 3D декоративни стенни
пана, декоративни огради
Повече от 10 години продуктите ни променят домове, офиси, хотели,
заведения и различни частни и обществени пространства.
Облицовките РОКУОЛ СТОУН са подходящи за екстериор и интериор

РАФЕКС М ЕООД
София, район Връбница, ж.к Люлин ул. 3019 № 1 – GSM: 0 878 5538 55
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 124, партер - GSM: +359 876 553 818
Казанлък, бул."Никола Петков" №111 - GSM: +359 878 55 38 59
e-mail: info@rafex.bg
http://www.rafex.bg
Рафекс-М ЕООД предлага широка гама рафтове за магазини,
стелажи, касови модули, кошници, колички, входни/изходни елементи,
куки, канални пана, щендери и всички аксесоари за супермаркети,
магазини за хранителни стоки, дрехи, обувки, промишлени стоки,
авточасти, строителни материали, авточасти, строителни материали,
книжарници и др..

КОМПЮТЪР ГРУП ООД
Бургас к-с "Славейков" бл.55 партер.Между вх.Е и вх.Ж
Тел.056/ 586 210, 988 000 GSM:0888 338522 , 0888 206856, 0888 206858
E-mail:office@compgr.net secel@compgr.net
http://www.compgr.net/compgr/
- Проектиране, изграждане и сервиз на системи за видеонаблюдение,
контрол на достъпа,пожароизвестяване, автоматизирани паркинг
системи с бариери, аварийно оповестяване, озвучаване
- Профилактика и абонаментно сервизно обслужване на
пожароизвестителни системи (разрешително № 4/2012 г.)
- Продажба, ремонт и абонаментно обслужване на компютърна и офис
техника (избран сервиз на Асоциация на сервизните Центрове)

ВЕЕДИК ООД
София, к-с Бели Брези, ул. Смърч 26
tel.:+359 2 958 9375, 958 1140, 958 9397 fax:+359 2 958 8125
mobile:+359 888 373020
E-mail:office.sofia@veedik.net
http://veedik.net
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И ПЕРАЛНО ОБОРУДВАНЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ,
ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ, ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ И
ПОЧИСТВАЩИ АКСЕСОАРИ.

ТИНОТЕХ ЕООД
Перник, ул. "Мл. Стоянов" 8/84
tel:+359 888 941 529 +359 878 941 961 +359 898 298 828
E-mail: tinotech@gmail.com facebook.com/tinotechbg
http://www.tinotech.bg/
ТИНОТЕХ е създадена през 2007 г. Опитът ни е основно в областта на
проектирането, производството , инсталиране и експлоатация на
отоплителни системи, съчетан със съвременните изисквания за
отопление и климатизация Занимаваме се с производство и монтаж на
отоплителни системи с използване на ВЕИ.

KIT ENGINEERING
Пловдив ул."Константин Величков" 77
Телефон/факс: 032/622-504 GSM:0888 230 415
email: kitengineering@abv.bg
http://kitengineering.com/
Фирмата е с над 10 годишен опит в проектирането, доставката,монтажа и
сервизното обслужване на слънчеви колектори, бойлери със серпентина,
слънчеви вакуумни колектори, соларни системи, слънчеви бойлери,
отоплителни и ВиК инсталации за битово и горещо водоснабдяване.

ТРИ ЕЛ ООД
София, ул. Александър Стамболийски 205
тел./факс: (02) 929 34 25
e-mail: office@triel.bg
http://www.compgr.net/compgr/
ТриЕл ООД е независима компания, основана през 2000 година с
основна дейност “Електроинженерингова и консултанска дейност” в
областта на електроенергетиката.

САТУРН-2 ООД
Бургас, южна промишлена зона, ул."Старт" № 3.
тел.056/85-14-75
galina.stambolieva@saturn-2.com
http://www.saturn-2.com/
"Сатурн 2"ООД е с предмет на дейност проектиране и разработване на
хардуер и софтуер, проектиране и изграждане на системи за
автоматизация, проектиране на силнотокови и слаботокови ел.
инсталации и ел. табла и др.

ЕКОЕЛ БГ ООД
Бургас,бул. Мария Луиза 69
тел.: (0) 56 84 51 55 моб.: +359 879 87 82 98
e-mail: ecoelbg@abv.bg e-mail: info@ecoel-bg.com
http://ecoel-bg.com/
ЕКОЕЛ БГ ООД предлага на своите клиенти възможността да
закупят фотоволтаични системи или компоненти на
изплащане

МАРЛИН 2 ЕООД
Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” N 9
0899/86 26 64
marlin2@abv.bg
http://marlin-bg.com/
Фирма „ Марлин 2 ‘’ ЕООД е специализирана в проектирането и
изграждането на домашни и публични басейни, водни атракции и SPA
центрове.

86 ГРУП оод
БУРГАС ул. Гладстон 86
GSM : 0888 702738
office@86group.com
http://86group.com/
86 ГРУП оод - предлага завършен цикъл от услуги в областта на
архитектурното и инженерно проектиране и интериорния дизайн

КАПСИ ТЕЛЕКОМ
8000 , Бургас, ул.”Войнишка” 6
tel: 056 84 00 55 mob: 0888 500 025
http://kapsitelecom.com/
Нашата дейност включва проектирането, полагане и изтегляне на всички
слаботокови инсталации, доставка, монтаж, програмиране и настройка
на телекомуникационна техника и активно оборудване, гаранционен и
следгаранционен сервиз на изградените системи и мрежи.

АРТ ДИЗАЙН
Бургас
жк Лазур, бл.107
тел+359 894 641 700
http://artdesign.bg
АРТ ДИЗАЙН е студио за интериорен дизайн и архитектура, което
предлага цялостно интериорно проектиране,

СТРОИТЕЛСТВО РЕМОНТИ
ЕЛАН ООД
Бургас, 8019 кв. Долно езерово, п.к. 63
тел. +359 56 88 05 15, 88 05 16, факс +35956 88 74 50
Е-mail : office@elan.bg
http://www.elan.bg/
„Фирма "ЕЛАН" ООД е създадена през 1993 г. и е специализирана в
производството, доставката и монтажа на всички видове алуминиеви и
PVC дограми, фасади - структурни, окачени, вентилируеми, както и
облицовки с алуминиеви композитни материали.

СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД
гр.Пловдив бул:“Кукленско шосе“12
тел: 032/ 696601 мобилен: 0888 34 24 94
e-mail: st_shterev@abv.bg
http://sshterev.com
Една от водещите фирми в своя бранш.Специализирана е в
производство на барово и ресторантско оборудване, включващо барплотове, хладилни витрини, хладилни шкафове, рукванти, мека
мебел и оборудване за различни видове търговски обекти- магазини ,
кафетерии, сладкарници, бензиностанции, търговски офиси и др.

ЧЕРКОМ - ММ ЕООД
гр.Бургас ул. “Булаир” №33
тел: 056 / 844 753 моб: 0885 / 837 102
e-mail: cherkom_mm@abv.bg: office@cherkom.com
http://www.cherkom.com/
Ние сме стъпка напред в предлагането на широка гама гранитогрес,
фаянс, теракота и санитарна керамика, произведени във водещи
италиански, испански и китайски фабрики.

РОКУОЛ СТОУН ООД
Пловдив
телефон : 089 9979 234
http://rockwallstone.eu

e-mail: rockwall@abv.bg

РОКУОЛ СТОУН ООД е производител на декоративни стенни oблицовки
- изкуствен камък, тънки oблицовъчни тухли, 3D декоративни стенни
пана, декоративни огради
Повече от 10 години продуктите ни променят домове, офиси, хотели,
заведения и различни частни и обществени пространства.
Облицовките РОКУОЛ СТОУН са подходящи за екстериор и интериор

ЕТ „Гама-Вълю Вълев”
Димитровград ,ул."Бузлуджа" 50, Складова зона
Тел. 0391/ 64716 факс 0391/ 6471 GSM 0887 508 921 / 0888 388 225
E-mail gama_valev@abv.bg gamavalev@gmail.com
http://www.gama-bg.com/
Изработваме декоративни изделия от бетон за обзавеждане на паркове
и градини – чешми-дворни, чешми-фонтанки, пейки, кашпи, комплекти
маса с пейки, бетонови елементи, тротоарни плочки, бордюри, шапки за
огради и колони и др.

THERMO STONE
Нова Загора , Индустриална зона, пк. 53
тел. +359 457 66 777 факс: +359 457 66 775
office@thermostone.eu
http://www.thermostone.bg/
Ние сме създали нова линия стенни декоративни облицовки, които
възпроизвеждат различни видове екзотични дървесини. Продуктите
WOOD от Artic Line, имитират различни видове дърво, някои от които не
могат да бъдат намерени на пазара, тъй като са защитени видове

ГЛАСКО ООД
Търговище, Индустриална зона
телефон: 0601/67030, 67031 факс: 0601/67032
e-mail: office@glassco.eu
http://www.glassco.eu/
Гласко” ООД е лидер в обработката на стъкла и огледала.
Произвеждаме и монтираме душ кабини, паравани, парапети,
балконско остъкление, врати, стъклопакети от широка гама стъкла.
Наши продукти ще намерите в хотелите: „Majestic”, „Royal Beach
Barecelò”, комплекс „Калиакрия”, „Интернационал” – Хотел казино

ДЪРВОЛЕКС EООД
Пловдив 4004, Околовръстен път 15А
тел:+359.32.690047 факс:+359.32.691220 Mоб:+359.89.6692366
E-mail: e.dimitrov@darvolex.com info@darvolex.com
http://darvolex.com
ДЪРВОЛЕКС ЕООД е единствения производител на WPC (дървено –
полимерни композити) в България успял да покрие Европейските норми
за качество от 2012 г. за безопасни подови настилки и фасадни
облицовки с външно приложение за басейни, заведения, тераси и
веранди, кейове и стълби директно във водата, фасадни и оградни
решения и декорации.

КОМПЮТЪР ГРУП ООД
Бургас к-с "Славейков" бл.55 партер.Между вх.Е и вх.Ж
Тел.056/ 586 210, 988 000 GSM:0888 338522 , 0888 206856, 0888 206858
E-mail:office@compgr.net secel@compgr.net
http://www.compgr.net/compgr/
- Проектиране, изграждане и сервиз на системи за видеонаблюдение,
контрол на достъпа,пожароизвестяване, автоматизирани паркинг
системи с бариери, аварийно оповестяване, озвучаване
- Профилактика и абонаментно сервизно обслужване на
пожароизвестителни системи (разрешително № 4/2012 г.)
- Продажба, ремонт и абонаментно обслужване на компютърна и офис
техника (избран сервиз на Асоциация на сервизните Центрове)

МАТРАКС ЕООД
София, бул. България 111, бл.А, ет.2
Тел. 0700 11117; 02/489 60 74
Факс: 02/869 00 13
e-mail: corporate@matrax.bg; hotels@matrax.bg; office@matrax.bg
http://matrax.eu.com/
Матракс ЕООД е водещ дистрибутор на стоки за съня в Югоизточна
Европа и ексклузивен представител на италианската марка матраци
Magniflex за региона.
Матракс е иновативна компания, развиваща партньорски отношения с
над 600 точки на продажби в България и Румъния - най-добрите
мебелни магазини и вериги, хипермаркети и дизайнерски и
архитектурни студиа. Наред с тях, компанията непрестанно добавя и
корпоративна продуктова линия за хотели и SPA центрове.
Повече от 200 хотела в България избират Матракс за своите стаи, а
хотелската линия на компанията се развива и обогатява непрестанно –
различни брандове и продукти и богат избор: матраци, хотелски легла
и основи, възглавници, протектори за матраци, топматраци, спално
бельо, завивки.
Матракс предлага индивидуална оферта, съобразена с бюджета на
всеки хотел, безплатен транспорт до всяка точка на България и
участие в програма за лоялни клиенти Hotel Dream Club.

ФЛАЙТ ЕЛ ЕООД
Бургас, ул.”Одрин“ 17 северна промишлена зона
Тел. 056/ 80 14 96 , тел./факс 056/ 80 10 14
e-mail : flightel@abv.bg
http://www.flight-el.com/
Основната дейност на фирмата е търговия на едро и дребно със
санитарна арматура, санитарен порцелан, електроинструменти,
дребна железария, огледала, пластмасови изделия и други

НИКМАР
Петрич:ул."МЕСТА"№22
тел.: 0745 / 60 006 тел.: 0745 / 60 005
E-mail: nikmar@nikmar-bg.com
http://nikmar-bg.com/
Фирмата се специализира като вносител на керамични плочки. През
годините компанията разширява гамата на продуктите, с които търгува теракота, фаянс, гранитогрес, мебели за баня, акрилни вани,
хидромасажни системи, душ - кабини, сауни, парни бани и други.

ДЕНЕБ АД
София, бул. Св. Климент Охридски 115
тел.: 02/8167660
E-MAIL: info@denel.bg
http://www.denel.bg/
ДЕНЕБ АД е българска семейна компания, основана през 1990 г. и от
2000 г. е сред водещите в производството на сухи строителни смеси на
циментова основа –повече от 40 продукта и капацитет от 20 тона на час.
Продуктите са известни под търговското наименование ДЕНЕЛ.

Дистрибутор за Бургас и региона: БРАВА ЕООД
Бургас , ул. Одрин № 116 , Северна промишлена зона
Тел./факс: (+359 56) 800 566 GSM:(+359 ) 899 918 400
http://www.roof-bg.com/
Фирма „РУУФ КЪМПАНИ” ООД е лидер на пазара за метални
керемиди в България и повече от девет години успешно се конкурира с
фирмите предлагащи покривни материали.

ЕСТИМАКС EООД
Бургас,
бул. Христо Ботев №83
тел./факс: +359 56 801555, +359 87 8884500,
sales@estimax.bg
http://www.estimax.bg/
Естимакс EООД
Внос, доставка и монтаж на врати - интериорни и блиндирани,
ламиниран паркет, изкуствена трева, PVC, и други подови настилки.

МЕБЕЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
МЕТАКСАКИС
София, България,Околовръстен път №87
Тел.: +359 885 150 117 +359 887 477 225 +359 2 443 0007
info@metaxakis-bg.com
http://www.metaxakis-bg.com/
Метаксакис - производство,търговия и износ на мебели за хотели,
ресторанти, кафенета, барове.
Безспорен лидер в своята област, предлага уникални продукти
и услуги, които отговарят на търсенето по най -добрия начин..

СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД
гр.Пловдив бул:“Кукленско шосе“12
тел: 032/ 696601 мобилен: 0888 34 24 94
e-mail: st_shterev@abv.bg
http://sshterev.com
Една от водещите фирми в своя бранш.Специализирана е в
производство на барово и ресторантско оборудване, включващо барплотове, хладилни витрини, хладилни шкафове, рукванти, мека
мебел и оборудване за различни видове търговски обекти- магазини ,
кафетерии, сладкарници, бензиностанции, търговски офиси и др.

МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД
Стара Загора, ул."Капитан Петко войвода"2
Телефон: 042/622668 Мобилен: 042/624411
sales@ivveks.com http://www.mebeli-ivveks.com
http://mebeli-ivveks.com
Фирмата е специализирана в производството на мека мебел
Мебелите на фирма "Мебели Иввекс" са добре познати на българския
пазар, основна причина за което е високото качество, съвременния
дизайн, удобство и функционалност на много високо ниво.

РОКУОЛ СТОУН ООД
Пловдив
телефон : 089 9979 234
http://rockwallstone.eu

e-mail: rockwall@abv.bg

РОКУОЛ СТОУН ООД е производител на декоративни стенни oблицовки
- изкуствен камък, тънки oблицовъчни тухли, 3D декоративни стенни
пана, декоративни огради
Повече от 10 години продуктите ни променят домове, офиси, хотели,
заведения и различни частни и обществени пространства.
Облицовките РОКУОЛ СТОУН са подходящи за екстериор и интериор

УНИЕКСТРАВАГАНС
Бургас, ул. Булаир 12
тел:+359 887 748084 + 359 895 422522
extravagancedesign13@gmail.com nikoleta.krasteva@gmail.com
http://www.extravagancedesign.com/bg
УНИЕКСТРАВАГАНС e студио за интериорен дизайн специализирано в
проектиране и изграждане интериора на еднофамилни и многофамилни
къщи, жилищни и обществени сгради, интериори на ресторанти и
апартаменти.

АГЛИКА ТРЕЙД ООД
контакти : aglika@aglika.bg
гр. Велико Търново, ул. Н. Габровски 73А
тел : 062 602108, 0878 360 257
http://www.aglika.bg
Производител на висококачествени мебели и евродограма от масив.
Дивани модел "честърфийлд", столове, спални. Шезлонзи и столове за
плаж и басейн.
Кратки срокове за изпълнение, доставки до обект.

ДИЗАЙНГРУП ООД
Адрес: гр. Бургас, к/с Славейков, бл. 55, бх. П-Р
Телефон: +359 56 861 225 / +359 886 401 705 / 894 660 549
E-mail: sales@designgroup.bg
http://www.designgroup.bg/
„Дизайнгруп” ООД е компания за директен внос на висококачествени
мебели за вътрешно и външно обзавеждане на хотели, ресторанти,
клубове, апартаментни комплекси,плажове,градини и домове.
(Асортиментът ни включва: столове,бар-столове, стойки, плотове, маси,
дивани и фотьойли, шезлонги и чадъри.)

ХИТРОН ЕООД
Бургас, к-с Славейков ул. "Янко Комитов" №28
тел: 0895 777 623
E-mail: hitron_23@abv.bg
http://hitron-bg.com/
През годините, марката "ХИТРОН" стана еталон за високо качество,
уникален дизайн и коректност в проектирането и производството на
мебели в град Бургас и региона. Надявам се чрез нашите интериорни
решения и мебели да внесем още повече уют, комфорт и красота във
вашия живот. Всички поместени материали и проекти са автентични и
са резултат от усилията на целия ни колектив.

КАМКО
Варна, бул. Сливница № 160, Търговски Център КАМКО
Тел: 0882277122
Email: showroom@kamko.bg
http://kamko.bg
КАМКО Ви предлага голям избор от мебели и декорации за Вашия дом,
офис, хотел или заведение. В мострената ни зала можете да намерите
колекции от модерни, класически и екзотични мебели.
Нашите дизайнери могат да Ви предложат цялостни решения за
комбинирането на Вашите мебели с интериорен текстил и подови
настилки

МАНОЛО МЕБЕЛИ
гр. Бургас, ул. Гладстон 30
тел. 056 844 633 , 0887 557 235
http://mebelimanolo.net/
Ние сме прозводители на мебели с повече от 15 години опит на
българския пазар. Предмет на нашата дейност е корпусна мебел по
поръчка за дома, офиса, магазина и хотела.

МАТРАКС ЕООД
София, бул. България 111, бл.А, ет.2
Тел. 0700 11117; 02/489 60 74
Факс: 02/869 00 13
e-mail: corporate@matrax.bg; hotels@matrax.bg; office@matrax.bg
http://matrax.eu.com/
Матракс ЕООД е водещ дистрибутор на стоки за съня в Югоизточна
Европа и ексклузивен представител на италианската марка матраци
Magniflex за региона.
Матракс е иновативна компания, развиваща партньорски отношения с
над 600 точки на продажби в България и Румъния - най-добрите
мебелни магазини и вериги, хипермаркети и дизайнерски и
архитектурни студиа. Наред с тях, компанията непрестанно добавя и
корпоративна продуктова линия за хотели и SPA центрове.
Повече от 200 хотела в България избират Матракс за своите стаи, а
хотелската линия на компанията се развива и обогатява непрестанно –
различни брандове и продукти и богат избор: матраци, хотелски легла
и основи, възглавници, протектори за матраци, топматраци, спално
бельо, завивки.
Матракс предлага индивидуална оферта, съобразена с бюджета на
всеки хотел, безплатен транспорт до всяка точка на България и
участие в програма за лоялни клиенти Hotel Dream Club.

FEYDOM
София, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен 45А
Тел: 088 8646 800
E-mail: feydomsofiabg@gmail.com
http://feydom.bg/
Ние сме FEYDOM - дизайнерско студио и производители на
многофункционални мебели.
Като творци сме изправени пред предизвикателството да проектираме
мебели, които са атрактивни, семпли, елегантни, многофункционални,
лесни за поддръжка, качествени и на достъпни цени.

ТОНИС ДЕКОР
гр. Бургас ул. Цар Симеон I 47
Тел./Факс: +359 56 84 54 45
Email: sales1@tonysdecor.com
Електронен магазин: 089 84 84 004
Email: e-shop@tonysdecor.com
http://tonysdecor.com/
Tony’s Decor e компания с 10-годишен опит в търговията със стоки,
свързани със строителството и интериора. Наши партньори са
производители от Европа и Азия, с които сме изградили трайни
отношения през годините.

СТОЛОВЕ МАЗЪЛОВ
Велинград - Драгиново
тел.+359 897 09 06 60 +359 897 58 44 05;
e-mail : mazalov@abv.bg
http://www.stolovemazalov.com/
Предметът на дейност на дружеството включва производство на
различни видове изделия от масивна и корпусна дървесина
-луксозни ресторантски и трапезни маси и столове - предимно бук.
-детайли от бук
-дъски от бук

РАФЕКС М ЕООД
София, район Връбница, ж.к Люлин ул. 3019 № 1 – GSM: 0 878 55 38 55
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 124, партер - GSM: +359 876 553 818
Казанлък, бул."Никола Петков" №111 - GSM: +359 878 55 38 59
e-mail: info@rafex.bg
http://www.rafex.bg
Рафекс-М ЕООД предлага широка гама рафтове за магазини, стелажи,
касови модули, кошници, колички, входни/изходни елементи, куки,
канални пана, щендери и всички аксесоари за супермаркети, магазини за
хранителни стоки, дрехи, обувки, промишлени стоки, авточасти,
строителни материали, авточасти, строителни материали, книжарници и
др.

СИЯНА МЕБЕЛ ООД
Телефони за контакти: 0884 637 546; 056 521 192; 056 522 322
e-mail: sianamebel@abv.bg
http://www.sianamebel.com/
СИЯНА МЕБЕЛ ООД е лидер в сферата на производството и
търговията с мебели в Бургаска област от 1994г

ОСВЕТЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ
ДИАНИД ЕООД
За контакти:
+359 2 4175777, +359 898 549351
dianid@abv.bg, sales@dianid.com
http://www.dianid.com/
ДИАНИД ЕООД е дългогодишен вносител, а от четири години и
производител на енергоспестяващи, светодиодни, LED продукти за
реклама и осветление.

БИСАЙД ООД
София 1505 ул. “Оборище” № 102, ет.2, офис 5
централа тел: 02/944 22 36; 944 22 63;
e-mail: info@beside.bg
http://beside.bg/bg/
БИСАЙД ООД е филиал на BENINCA Италия – един от световните
лидери в областта на автоматичните задвижвания..

АЛЛ ЕЛЕКТРА ООД
гр. Бургас 8000 ул. Цар Калоян 142А
Факс +359 56 84 23 16 Мобилен: +359 888 305 808
e-mail: kiziryan@allelectra.com office@allelectra.com
http://www.allelectra.com/
Алл Електра ООД - гр. Бургас е верига магазини за осветителни тела и
ел. материали. Един от водещите доставчици в областта на
осветлението в страната. Фирмата предлага широка гама от осветителни
тела, с модерен дизайн и новаторски решения.

КОМПЮТЪР ГРУП ООД
Бургас к-с "Славейков" бл.55 партер.Между вх.Е и вх.Ж
Тел.056/ 586 210, 988 000 GSM:0888 338522 , 0888 206856, 0888 206858
E-mail:office@compgr.net secel@compgr.net
http://www.compgr.net/compgr/
- Проектиране, изграждане и сервиз на системи за видеонаблюдение,
контрол на достъпа,пожароизвестяване, автоматизирани паркинг
системи с бариери, аварийно оповестяване, озвучаване
- Профилактика и абонаментно сервизно обслужване на
пожароизвестителни системи (разрешително № 4/2012 г.)
- Продажба, ремонт и абонаментно обслужване на компютърна и офис
техника (избран сервиз на Асоциация на сервизните Центрове)

САТУРН-2 ООД
Бургас, южна промишлена зона, ул."Старт" № 3.
тел.056/85-14-75
galina.stambolieva@saturn-2.com
http://www.saturn-2.com/
"Сатурн 2"ООД е с предмет на дейност проектиране и разработване на
хардуер и софтуер, проектиране и изграждане на системи за
автоматизация, проектиране на силнотокови и слаботокови ел.
инсталации и ел. табла и др.

КОМПЛЕКС 2000
гр.Бургас, ул.”Сан Стефано” 129
056/840 655, 810 780 ; 0886 002 077
E-mail: office@komplex2000.com
http://www.komplex2000.com/
изграждане на системи за управление на търговски обекти- хотел,
ресторант, магазин
изграждане на системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване
изграждане на структурни кабелни и безжични системи- компютърни и
телефонни мрежи

ДЕНИ ЛАЙТИНГ
Области: Бургас, Сливен, Ямбол
Моб: 0888 467 541
office_burgas@denilighting.com
http://denilighting.com/
Осветителни тела и източници на светлина PHILIPS lighting и Real
lighting - битово, хотелско, за офиси, за магазини, парково и градинско,
промишлено, улично, фасадно, аварийно, взривозащитени и др.

proTechnica BURGAS
гр. Бургас, ул. "Климент Охриднски" №1
+359 888 921 851 ; +359 56 843 839
info@protechnica-bs.com
http://protechnica-bs.com/
Вече повече от 10 години фирма pro Technica e един от лидерите на
българския пазар в продажбите на професионална аудио
техника,осветителни системи, мултимедия и музикални инструменти на
едни от най-реномираните световни производители.

ИНТЕРИОРНО
ИНТЕРИОРНООФОРМЛЕНИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
МЕТАКСАКИС
София, България,Околовръстен път №87
Тел.: +359 885 150 117 +359 887 477 225 +359 2 443 0007
info@metaxakis-bg.com
http://www.metaxakis-bg.com/
Метаксакис - производство,търговия и износ на мебели за хотели,
ресторанти, кафенета, барове.
Безспорен лидер в своята област, предлага уникални продукти
и услуги, които отговарят на търсенето по най -добрия начин..

СТЕФАН ЩЕРЕВ ЕООД
гр.Пловдив бул:“Кукленско шосе“12
тел: 032/ 696601 мобилен: 0888 34 24 94
e-mail: st_shterev@abv.bg
http://sshterev.com
Една от водещите фирми в своя бранш.Специализирана е в
производство на барово и ресторантско оборудване, включващо барплотове, хладилни витрини, хладилни шкафове, рукванти, мека мебел и
оборудване за различни видове търговски обекти- магазини , кафетерии,
сладкарници, бензиностанции, търговски офиси и др.

ГЛАСКО ООД
Търговище, Индустриална зона
телефон: 0601/67030, 67031 факс: 0601/67032
e-mail: office@glassco.eu
http://www.glassco.eu/
Гласко” ООД е лидер в обработката на стъкла и огледала.
Произвеждаме и монтираме душ кабини, паравани, парапети,
балконско остъкление, врати, стъклопакети от широка гама стъкла.
Наши продукти ще намерите в хотелите: „Majestic”, „Royal Beach
Barecelò”, комплекс „Калиакрия”, „Интернационал” – Хотел казино

РОКУОЛ СТОУН ООД
Пловдив
телефон : 089 9979 234
http://rockwallstone.eu

e-mail: rockwall@abv.bg

РОКУОЛ СТОУН ООД е производител на декоративни стенни oблицовки
- изкуствен камък, тънки oблицовъчни тухли, 3D декоративни стенни
пана, декоративни огради
Повече от 10 години продуктите ни променят домове, офиси, хотели,
заведения и различни частни и обществени пространства.
Облицовките РОКУОЛ СТОУН са подходящи за екстериор и интериор

УНИЕКСТРАВАГАНС
Бургас, ул. Булаир 12
тел:+359 887 748084 + 359 895 422522
extravagancedesign13@gmail.com nikoleta.krasteva@gmail.com
http://www.extravagancedesign.com/bg
УНИЕКСТРАВАГАНС e студио за интериорен дизайн специализирано в
проектиране и изграждане интериора на еднофамилни и многофамилни
къщи, жилищни и обществени сгради, интериори на ресторанти и
апартаменти.

ТОНИС ДЕКОР
гр. Бургас ул. Цар Симеон I 47
Тел./Факс: +359 56 84 54 45
Email: sales1@tonysdecor.com
Електронен магазин: 089 84 84 004
Email: e-shop@tonysdecor.com
http://tonysdecor.com/
Tony’s Decor e компания с 10-годишен опит в търговията със стоки,
свързани със строителството и интериора. Наши партньори са
производители от Европа и Азия, с които сме изградили трайни
отношения през годините.

РБСФ АД
гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров № 6
Телефон: +359 2 962 49 06 Факс: +359 2 962 44 89
E-mail hotels@camamia.bg
https://camamia.bg/
-

Повече от тридесетгодишен опит в сферата на текстила
Висококвалифицирано и професионално обслужване
Бърза реакция
Складова наличност
Европейски стандарти за качество

РАФЕКС М ЕООД
София, район Връбница, ж.к Люлин ул. 3019 № 1 – GSM: 0 878 55 38 55
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 124, партер - GSM: +359 876 553 818
Казанлък, бул."Никола Петков" №111 - GSM: +359 878 55 38 59
e-mail: info@rafex.bg
http://www.rafex.bg
Рафекс-М ЕООД предлага широка гама рафтове за магазини, стелажи,
касови модули, кошници, колички, входни/изходни елементи, куки,
канални пана, щендери и всички аксесоари за супермаркети, магазини за
хранителни стоки, дрехи, обувки, промишлени стоки, авточасти,
строителни материали, авточасти, строителни материали, книжарници и
др.

ГАЛИНА - ДИМИТЪР 2 ЕООД
Пловдив, ул.Кукленско шосе 17 хале 23, тел.0888759406, 0879375930,
e-mail : kostadinov63@abv.bg.
http://www.hladilni-vitrini.com
Произвежда хладилни витрини за хранителни стоки, месо, колбаси и
млечни произведения, сладкарски витрини, топли витрини за ядки и
ястия, стелажи за хранителни и промишлени стоки, рекламни стелажи,
стелажи за пакетирани ядки, щанд маси. Витрините са със закалени
извити стъкла.Крайстенните витрини са с обдухване и щора за нощно
време, с изнесен агрегат. Фирмата произвежда и затворени вертикални
витрини с плъзгащи врати и LED осветление.

ЛЮМАНА и КО ООД
Гоце Делчев ул. "Панайрски ливади - продължение"
тел: +359 751 60832, +359 889 505 060
e-mail: lyumana_ko@abv.bg
http://www.lyumana-bg.com
Произвежда: спални комплекти, единични артикули: калъфки, торби,
чаршафи, калъфи за матраци с ластик, олекотени завивки , покривки за
маси, възглавници, декоративни възглавници, кухненски кърпи,
комплекти покривки за маса с каре, пердета, покривки за легла
(шалтета), дунапренени възглавници за стол и др.

КАМКО
Варна, бул. Сливница № 160, Търговски Център КАМКО
Тел: 0882277122
Email: showroom@kamko.bg
http://kamko.bg
КАМКО Ви предлага голям избор от мебели и декорации за Вашия дом,
офис, хотел или заведение. В мострената ни зала можете да намерите
колекции от модерни, класически и екзотични мебели.
Нашите дизайнери могат да Ви предложат цялостни решения за
комбинирането на Вашите мебели с интериорен текстил и подови
настилки

86 ГРУП ООД
БУРГАС ул. Гладстон 86
GSM : 0888 702738
office@86group.com
http://waterwalls.86group.com/
Декоративните водни стени и витрини са едни от най атрактивните и
съвременни водни елементи за оформяне на интериора.
Водната стена променя осезателно влажността на въздуха, създавайки
по този начин един здравословен климат в помещението.

МАТРАКС ЕООД
София, бул. България 111, бл.А, ет.2
Тел. 0700 11117; 02/489 60 74
Факс: 02/869 00 13
e-mail: corporate@matrax.bg; hotels@matrax.bg; office@matrax.bg
http://matrax.eu.com/
Матракс ЕООД е водещ дистрибутор на стоки за съня в Югоизточна
Европа и ексклузивен представител на италианската марка матраци
Magniflex за региона.
Матракс е иновативна компания, развиваща партньорски отношения с
над 600 точки на продажби в България и Румъния - най-добрите
мебелни магазини и вериги, хипермаркети и дизайнерски и
архитектурни студиа. Наред с тях, компанията непрестанно добавя и
корпоративна продуктова линия за хотели и SPA центрове.
Повече от 200 хотела в България избират Матракс за своите стаи, а
хотелската линия на компанията се развива и обогатява непрестанно –
различни брандове и продукти и богат избор: матраци, хотелски легла
и основи, възглавници, протектори за матраци, топматраци, спално
бельо, завивки.
Матракс предлага индивидуална оферта, съобразена с бюджета на
всеки хотел, безплатен транспорт до всяка точка на България и
участие в програма за лоялни клиенти Hotel Dream Club.

ВЕЕДИК ООД
София, к-с Бели Брези, ул. Смърч 26
tel.:+359 2 958 9375, 958 1140, 958 9397 fax:+359 2 958 8125
mobile:+359 888 373020
E-mail:office.sofia@veedik.net
http://veedik.net
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И ПЕРАЛНО ОБОРУДВАНЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ,
ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ, ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ И
ПОЧИСТВАЩИ АКСЕСОАРИ.

FEYDOM
София, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен 45А
Тел: 088 8646 800
E-mail: feydomsofiabg@gmail.com
http://feydom.bg/
Ние сме FEYDOM - дизайнерско студио и производители на
многофункционални мебели.
Като творци сме изправени пред предизвикателството да проектираме
мебели, които са атрактивни, семпли, елегантни, многофункционални,
лесни за поддръжка, качествени и на достъпни цени.

ЕКСТЕРИОРНО
ИНТЕРИОРНО ОФОРМЛЕНИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ЕТ „Гама-Вълю Вълев”
Димитровград ,ул."Бузлуджа" 50, Складова зона
Тел. 0391/ 64716 факс 0391/ 6471 GSM 0887 508 921 / 0888 388 225
E-mail gama_valev@abv.bg gamavalev@gmail.com
http://www.gama-bg.com/
Изработваме декоративни изделия от бетон за обзавеждане на паркове
и градини – чешми-дворни, чешми-фонтанки, пейки, кашпи, комплекти
маса с пейки, бетонови елементи, тротоарни плочки, бордюри, шапки за
огради и колони и др.

РОКУОЛ СТОУН ООД
Пловдив
телефон : 089 9979 234
http://rockwallstone.eu

e-mail: rockwall@abv.bg

РОКУОЛ СТОУН ООД е производител на декоративни стенни oблицовки
- изкуствен камък, тънки oблицовъчни тухли, 3D декоративни стенни
пана, декоративни огради
Повече от 10 години продуктите ни променят домове, офиси, хотели,
заведения и различни частни и обществени пространства.
Облицовките РОКУОЛ СТОУН са подходящи за екстериор и интериор

ДЪРВОЛЕКС EООД
Пловдив 4004, Околовръстен път 15А
тел:+359.32.690047 факс:+359.32.691220 Mоб:+359.89.6692366
E-mail: e.dimitrov@darvolex.com info@darvolex.com
http://darvolex.com
ДЪРВОЛЕКС ЕООД е единствения производител на WPC (дървено –
полимерни композити) в България успял да покрие Европейските норми
за качество от 2012 г. за безопасни подови настилки и фасадни
облицовки с външно приложение за басейни, заведения, тераси и
веранди, кейове и стълби директно във водата, фасадни и оградни
решения и декорации.

ГЕМАС ООД
София 1360 ул. Проф. Янаки Моллов 1
тел.: 02/ 925 02 31, 925 02 32
email:gemasbg@abv.bg,ahmed@gemas.bg,adrian@gemas.bg
http://www.gemas.bg
Помпи за басейни;
Филтри за басейни;gemas logo pool teknology.jpg
Крайни екипировки за басейни;
Декоративни фонтанни басейни;
Икономични решения;
Роботи.

БИСАЙД ООД
София 1505 ул. “Оборище” № 102, ет.2, офис 5
централа тел: 02/944 22 36; 944 22 63;
e-mail: info@beside.bg
http://beside.bg/bg/
БИСАЙД ООД е филиал на BENINCA Италия – един от световните
лидери в областта на автоматичните задвижвания..

ТИЕНЕМ ГРУП ООД
гр. Кърджали бул. България №53, ет.6, ПК 6600
тел. 0879-310-359 0879-310-358
office@tienem.com
http://tienem.com/
ТИЕНЕМ ГРУП ООД е Българският производител на пластмасови
паркинг елементи. Лека и лесна за монтаж модулна система.
Предназначена за изграждане на паркинги като дава възможност за
избор на завършващия слой с трева или чакъл.

БУРГАСЦВЕТ 90
Гр. Бургас, бул. “Богориди” 16
Тел. +35956 84 16 60; факс +35956 84 16 88
E-mail: bscvet_90@mail.bg
http://bourgastcvet-90.com/
Ние от Бургасцвет-90-Танев” ЕООД с над 20 годишният си опит сме едни
от създателите на бранша “озеленяване и цветарство”в България.
Разполагаме с квалифицирани специалисти в сферата на производство
на декоративна растителност и изпълнението на ландшафтни проекти.

КОЗИРОГ – Д ООД
гр. Хасково, 6300
Тел: 38 / 64 20 24 Мобилни: 088 / 413 84 94 088 / 791 09 99
info@cozirog.com
http://www.cozirog.com
Производството и монтажа на съоръжения за площадки за игра и от
тогава се развива непрекъснато с бързи темпове

ИНТЕРИОРЕН
ИНТЕРИОРНО
ТЕКСТИЛ
ОФОРМЛЕНИЕ
РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ХРС ИНВЕСТ ЕООД
Адрес: София, бул. Тодор Каблешков №69, партер
Тел: +359 896 808 980, +359 896 716 547
Е-mail: info@hrscollections.com
http://www.hrscollections.com
Вече близо 10 години ние подбираме и тестваме текстилни продукти,
за да ги предложим на професионалистите в туристическия бранш.
Създадохме марката HRS COLLECTIONS, за да можем да Ви предложим:
Спално бельо – подбрани материи
Перкал, сатениран памук, ранфорс, 100% памук, памук полиестер 80/20;
Хотелски хавлиени кърпи от 100% памук – бели и цветни
Размери: 30/30 см., 30/50 см., 50/90см., 70/140 см.,100/150 см.,100/200 см.
Грамажи: 400, 450, 500, 600, 700 гр./м2
Плажни хавлиени кърпи – едноцветен и многоцветен жакард
Халати от 100% качествен памук – хавлиени и вафел.
Испански текстил за ресторанти - покривки, салфетки, тишлайфери,
хангали, драперии и други изделия по размери на клиента.
Различни материи - различни стилове! Памук, лен, пoлиестер – поотделно
или в съчетание - те вълнуват, носят настроение и усещане за домашен
уют във вашия хотел, ресторант или СПА център.

РБСФ АД
гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров № 6
Телефон: +359 2 962 49 06 Факс: +359 2 962 44 89
E-mail hotels@camamia.bg
https://camamia.bg/
-

Повече от тридесетгодишен опит в сферата на текстила
Висококвалифицирано и професионално обслужване
Бърза реакция
Складова наличност
Европейски стандарти за качество

МОНИ ТЕКСТИЛ
Дупницау л.”Отец Паисий” 1
моб: +359 897 886 321 тел/факс: +359 701 50880
ел.поща: agnes@moni-textil.com
web: http://www.moni-textil.com
http://www.moni-textil.com
Мони Текстил е фирма, която е създадена през 1994г. с основна дейност
производство и търговия на спално бельо и хавлиени изделия.В
основната дейност на търговската марка Мони Текстил
влиза цялостоното обзавеждане на хотели, болници, детски градини и
ресторанти.

ТИКИ-ТЕМЕНУГА ХРИСТОВА ЕТ
Слънчев бряг, "Роуз Вилидж"
Бургас бул. Демокрация 82
тел. 0899934457, 0895650590 .0893384447
officetikibg@gmail.com
http://www.tiki-bg.com/
Фирмата е производител на работно и униформено облекло за всички
видове дейности.Предлагаме също спално бельо, хавлии, покривки за
маси, работни обувки, лични предпазни средства и други. Изработваме
компютърна бродерия на лога и надписи.

ЛЮМАНА и КО ООД
Гоце Делчев ул. "Панайрски ливади - продължение"
тел: +359 751 60832, +359 889 505 060
e-mail: lyumana_ko@abv.bg
http://www.lyumana-bg.com
Произвежда: спални комплекти, единични артикули: калъфки, торби,
чаршафи, калъфи за матраци с ластик, олекотени завивки , покривки за
маси, възглавници, декоративни възглавници, кухненски кърпи,
комплекти покривки за маса с каре, пердета, покривки за легла
(шалтета), дунапренени възглавници за стол и др.

КАЛОГЕРА ЕТ
Бургас ул. Сан Стефано № 28, ет. 5
Тел: 056 / 800 131 GSM: 0888 628497
E-mail: kalogera@abv.bg
http://www.kalogera.com
“Калогера” е насочила своето производство към пълно текстилно
обслужване на хотели, вили, домашни пансионати и ресторанти.
Новите колекции от текстилни изделия ще Ви помогнат да постигнете
желания уют и лукс.

ЧАР ЕООД
Бургас Христо Ботев № 61, 8000
Тел: +359/ 56/811 627
E-mail: office@char.bg
https://www.facebook.com/pages/CHAR-Ltd-Bulgaria/143796992321985
Дизайнерско текстилно обзавеждане на хотели и ресторанти.

АГЛИКА ТРЕЙД ООД
гр. Велико Търново, ул. Н. Габровски 73А
тел : 062 602108, 0887 412035 E-mail: aglika@aglika.bg
http://www.aglika.bg
Производител на висококачествени хавлиени изделия и
постелъчно бельо от 100 % Памук. Хавлиени кърпи бели и цветни,
хавлиени кърпи с втъкано лого и бродерия, халати, постелъчно
бельо - чаршафи, пликове, калъфки - ранфорс, сатен. Олекотени
завивки, възглавници, протектори.
Кратки срокове за изпълнение, доставки до обект.

БУЛТЕКС 99 ЕООД
Пловдив бул. “Карловско шосе” 8
Телефон: 032/909 700 Факс: 032/909 709
E-mail:office@bultex99.com
http://bultex99.com/
БУЛТЕКС 99 ЕООД е специализирана в производство и доставка на
защитно и работно облекло, внос и търговия с предпазни екипировки и
лични предпазни средства

АТМ ООД
гр. Бургас
Телефон: 0898 69 87 03 : 0898 698 700
Email: atm.pashova@gmail.com
http://atm-ood.com/
При нас ще намерите разнообразие от работно облекло и предпазна
екипировка с най-високо качество. Ние сме производител и можем да Ви
предложим продукти съобразени с Вашите изисквания на най -добри
цени.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИНТЕРИОРНО
ТЕХНИКА
ОФОРМЛЕНИЕ
И ОБОРУДВАНЕ
ВАЛЕНСИЯ 96 ООД
Варна 9000 жк.Трошево, ул. ”Радост” №7
тел.: 0700 12 072 GSM: 0885 32 20 30
E-mail: sales@valensia96.com
www.valensia96.com
Машини, оборудване и техника за заведения за обществено хранене,
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения, кафе-сладкарници, супермаркети, пицарии, сладкарски
цехове, хлебопроизводство и др. Резервни части и сервизна база за
гаранционно и извънгаранционно обслужване.

ТИРОЛ СЕРВИЗ ЕООД
Офис Бургас - ж.к. Лазур, бул. "Димитър Димов“ бл. 106
тел.:(056) 816 435 мобилен: 0887 / 395 300
e-mail: burgas@sandra-bg.com
http://www.sandra-bg.com/
Ние предлагаме богата гама професионално кухненско оборудване за
ресторанти барове хотели и заведения.
При нас ще намерите професионални уреди за вашият хотел,
ресторант,перално стопанство.

ГАЛИНА - ДИМИТЪР 2 ЕООД
Пловдив, ул.Кукленско шосе 17 хале 23, тел.0888759406, 0879375930,
e-mail : kostadinov63@abv.bg.
http://www.hladilni-vitrini.com
Произвежда хладилни витрини за хранителни стоки, месо, колбаси и
млечни произведения, сладкарски витрини, топли витрини за ядки и
ястия, стелажи за хранителни и промишлени стоки, рекламни стелажи,
стелажи за пакетирани ядки, щанд маси. Витрините са със закалени
извити стъкла.Крайстенните витрини са с обдухване и щора за нощно
време, с изнесен агрегат. Фирмата произвежда и затворени вертикални
витрини с плъзгащи врати и LED осветление.

АВИАТРАНС
София 1407 Ул:“Сребърна” 12, жк. Хладилника
Тел./Факс:02/962 8722, 962 7873, 962 7874, 0888588027, 0885164383
Е-мейл :office@aviatrans.bg Е-мейл :aviatrans@mbox.contact.bg
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=115&rec_type=serie
Професионални почистващи системи и аксесоари на Лавор, Италия,
прахосмукачки за сухо и мокро, екстрактори за пране на тапицерии и
меки подови настилки, паро- и водоструйки, подопочистващи и
сметосъбиращи автомати на ток или на батерии, еднодискови системи
за измиване и шлайфане на подови настилки, парогенератори и други

TOP COMMERCE GROUP
София, бул. Тодор Каблешков
тел.++ 359 887424361
e-mail : sales.top@abv.bg
http://www.profikitchen.com/
ФИРМА ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД ПРЕДЛАГА ПЪЛНА ГАМА
ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И БАРОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ.
ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КУХНЯ

ВАВ-1991 ЕООД
гр. Пловдив, бул. "Академик Петър Динеков" 10
тел./факс: 00359 32 69 87 78, моб. 00359 887 28 29 59
e-mai:vav@vavplovdiv.com
http://www.vavplovdiv.com
Оборудване за професионална кухня -ресторант, пицария,
заведение,
Неутрално кухненско оборудване
Топлинно оборудване
Хладилно оборудване
Помощни уреди.

ТАРГЕТ МЕДИЯ ГРУП ООД
Пловдив ул. Рогошко шосе № 6
Тел: 032/944 852 Мобилен: 0899 987 617
e-mail: office@profibulgaria.com
http://profibulgaria.com/
Таргет Медия Груп ООД представя, дистрибутира и сервизира
специализирана индустриална и професионална почистваща техника,
произведена от водещи в сектора европейски и американски
производители като: MASTERVAC, RUG DOCTOR, DUPLEX, LINDHAUS,
GUIBLI, PROFI EUROPE, HAAGA.

КОМПЮТЪР ГРУП ООД
Бургас к-с "Славейков" бл.55 партер.Между вх.Е и вх.Ж
Тел.056/ 586 210, 988 000 GSM:0888 338522 , 0888 206856, 0888 206858
E-mail:office@compgr.net secel@compgr.net
http://www.compgr.net/compgr/
- Проектиране, изграждане и сервиз на системи за видеонаблюдение,
контрол на достъпа,пожароизвестяване, автоматизирани паркинг
системи с бариери, аварийно оповестяване, озвучаване
- Профилактика и абонаментно сервизно обслужване на
пожароизвестителни системи (разрешително № 4/2012 г.)
- Продажба, ремонт и абонаментно обслужване на компютърна и офис
техника (избран сервиз на Асоциация на сервизните Центрове)

РАФЕКС М ЕООД
София, район Връбница, ж.к Люлин ул. 3019 № 1 – GSM: 0 878 5538 55
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 124, партер - GSM: +359 876 553 818
Казанлък, бул."Никола Петков" №111 - GSM: +359 878 55 38 59
e-mail: info@rafex.bg
http://www.rafex.bg
Рафекс-М ЕООД предлага широка гама рафтове за магазини,
стелажи, касови модули, кошници, колички, входни/изходни елементи,
куки, канални пана, щендери и всички аксесоари за супермаркети,
магазини за хранителни стоки, дрехи, обувки, промишлени стоки,
авточасти, строителни материали, авточасти, строителни материали,
книжарници и др..

ИДЕА ВЕРДЕ
Бургас ул. Одрин № 50 Бизнес център АПОЛО
моб. +359 /0/ 888 807 419
е-mail: verde@ideaverde-bg.com
http://www.ideaverde.bg
Идеа Верде ООД е основана през 2010 г. и е специализирана в
проектирането и доставка на професионално кухненско и барово
оборудване..

КЛАСИКО ЕООД
София, бул. „Цар Бор III” No 225 A, ет. 1 офис 6
Тел.+359 2 974 57 17, Мобилен: +359 89 79 54 404
http://www.classico.bg/
Фирмата предлага пълната гама професионални кухненски продукти на
Whirlpool Professional, подходящи за оборудване на ресторанти,
заведения за бързо хранене, детски кухни, социални заведения и др.

ТИНОТЕХ ЕООД
Перник, ул. "Мл. Стоянов" 8/84
tel:+359 888 941 529 +359 878 941 961 +359 898 298 828
E-mail: tinotech@gmail.com facebook.com/tinotechbg
http://www.tinotech.bg/
ТИНОТЕХ е създадена през 2007 г. Опитът ни е основно в областта на
проектирането, производството , инсталиране и експлоатация на
отоплителни системи, съчетан със съвременните изисквания за
отопление и климатизация Занимаваме се с производство и монтаж на
отоплителни системи с използване на ВЕИ.

АСПИДА ЕООД
София
тел / факс 02/855 55 66 0888 360 211
е-mail: aspida_sofia@abv.bg
http://www.aspida.bg/
Фирма "Аспида" EООД е специализирана в производството на
помощно оборудване за хотели и ресторанти

НОРДТЕХНИК
София, ул. "Кукуш" 1
тел.:02/821 10 85, 02/821 13 95 тел./факс:02/821 10 76
e-mail: office@northtechnic.com sales@northtechnic.com
http://www.northtechnic.com/
Производствената дейност на фирма НОРДТЕХНИК обхваща
изработката на хладилни, топлинни, и неутрални изделия за
оборудване на търговски обекти, магазини за хранителни стоки,
сладкарници, кафета, пицарии, ресторанти, заведения за бърза
закуска и др.

ИНТЕРИОРНО
ПРИБОРИ АКСЕСОАРИ
ОФОРМЛЕНИЕ
ВАЛЕНСИЯ 96 ООД
Варна 9000 жк.Трошево, ул. ”Радост” №7
тел.: 0700 12 072 GSM: 0885 32 20 30
E-mail: sales@valensia96.com
www.valensia96.com
Машини, оборудване и техника за заведения за обществено хранене,
барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения, кафе-сладкарници, супермаркети, пицарии, сладкарски
цехове, хлебопроизводство и др. Резервни части и сервизна база за
гаранционно и извънгаранционно обслужване.

ТИРОЛ СЕРВИЗ ЕООД
Офис Бургас - ж.к. Лазур, бул. "Димитър Димов“ бл. 106
тел.:(056) 816 435 мобилен: 0887 / 395 300
e-mail: burgas@sandra-bg.com
http://www.sandra-bg.com/
Ние предлагаме богата гама професионално кухненско оборудване за
ресторанти барове хотели и заведения.
При нас ще намерите професионални уреди за вашият хотел,
ресторант,перално стопанство.

TOP COMMERCE GROUP
София, бул. Тодор Каблешков
тел.++ 359 887424361
e-mail : sales.top@abv.bg
http://www.profikitchen.com/
ФИРМА ТОП КОМЕРС ГРУП ЕООД ПРЕДЛАГА ПЪЛНА ГАМА
ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И БАРОВО ОБОРУДВАНЕ ЗА
ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ.
ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КУХНЯ

АВИАТРАНС
София 1407 Ул:“Сребърна” 12, жк. Хладилника
Тел./Факс:02/962 8722, 962 7873, 962 7874, 0888588027, 0885164383
Е-мейл :office@aviatrans.bg Е-мейл :aviatrans@mbox.contact.bg
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=115&rec_type=serie
Професионални почистващи системи и аксесоари на Лавор, Италия,
прахосмукачки за сухо и мокро, екстрактори за пране на тапицерии и
меки подови настилки, паро- и водоструйки, подопочистващи и
сметосъбиращи автомати на ток или на батерии, еднодискови системи
за измиване и шлайфане на подови настилки, парогенератори и други

ВАВ-1991 ЕООД
гр. Пловдив, бул. "Академик Петър Динеков" 10
тел./факс: 00359 32 69 87 78, моб. 00359 887 28 29 59
e-mai:vav@vavplovdiv.com
http://www.vavplovdiv.com
Оборудване за професионална кухня -ресторант, пицария,
заведение,
Неутрално кухненско оборудване
Топлинно оборудване
Хладилно оборудване
Помощни уреди.

ВЕЕДИК ООД
София, к-с Бели Брези, ул. Смърч 26
tel.:+359 2 958 9375, 958 1140, 958 9397 fax:+359 2 958 8125
mobile:+359 888 373020
E-mail:office.sofia@veedik.net
http://veedik.net
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И ПЕРАЛНО ОБОРУДВАНЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ,
ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ, ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ И
ПОЧИСТВАЩИ АКСЕСОАРИ.

ИДЕА ВЕРДЕ
Бургас ул. Одрин № 50 Бизнес център АПОЛО
моб. +359 /0/ 888 807 419
е-mail: verde@ideaverde-bg.com
http://www.ideaverde.bg
Идеа Верде ООД е основана през 2010 г. и е специализирана в
проектирането и доставка на професионално кухненско и барово
оборудване..

ВЕГАС 93 ООД
Сливница 2200, ул. "Гео Милев" №1
Тел.: +359 727 42012 ; GSM: +359 87 9999950
vegas93@abv.bg
http://www.vegas93.com
Фирма Вегас '93 ООД е специализирана в производството на помощно
оборудване за хотели и ресторанти.

ИНТЕРИОРНО
РЕКЛАМА
РЕКЛАМНИ
ОФОРМЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛИ
РАДИО РЕКЛАМА В БУРГАС И РЕГИОНА
Бургас, ул. Адам Мицкевич No 9, ет. 3 / офис 2
телефон: +359 56 81 00 11 , +359 888 92 62 15
email: burgas@radio1.bg
http://radiomixx.net/
Hай-успешната група за радиокампании - Радио 1
+ Радио MIXX + Радио FOLK + Гларус - Р ООД ,

АГЛИКА ТРЕЙД ООД
контакти : aglika@aglika.bg
гр. Велико Търново, ул. Н. Габровски 73А
тел : 062 602108, 0878 360 257
http://www.aglika.bg
Производител на висококачествени печатани текстилни продукти.
Хавлиени кърпи и плажни артикули с дигитален печат висока
резолюция по индивидуален дизайн. Деко възглавници, детски
изделия, одеяла с 3Д лого.
Кратки срокове за изпълнение, доставки до обект.

ХРСИНВЕСТ ЕООД
Адрес: София, бул. Тодор Каблешков №69, партер
Тел: +359 896 808 978, +359 896 716 547
Е-mail: info@hrscollections.com
http://www.hrscollections.com
Висококачествени текстилни продукти
Индивидуални оферти за изработка по идея и размери на клиента.
Бродерия
Проект Лого/ Надпис

КА ЕМ ДЖИ
Пловдив
0897 980 733
e-мейл: kmgreklama@abv.bg
http://www.ledneonbg.com/
Изработваме всички видове външна и вътрешна реклама, неонови
реклами, обемни букви, пикселни екрани, несветещи и осветени букви,
тотеми, указателни табели и надписи, букви от прозрачен или цветен
плексиглас, светещи кутии.

86 ГРУП ООД
БУРГАС ул. Гладстон 86
GSM : 0888 702738
office@86group.com
http://led.86group.com/
Пълноцветни LED пикселни реклами.

ОПТИМУМ АДВЪРТАЙЗИНГ
София 1505, бул. Мадрид 47, ет.2, ап.4
Телефон: (02) 872 05 67 Мобилен: 0888 549 420, 0879 609 259
Имейли: v.petkova@optimum-bg.com, s.georgieva@optimum-bg.com
http://optimum-bg.com/
Фирмата ни е основана през 2005 година с основната идея да
предложи широк кръг от услуги на своите клиенти в областта на
външната реклама и рекламата като цяло.

ГАЛИНА - ДИМИТЪР 2 ЕООД
Пловдив, ул.Кукленско шосе 17 хале 23, тел.0888759406, 0879375930,
e-mail : kostadinov63@abv.bg.
http://www.hladilni-vitrini.com
Произвежда хладилни витрини за хранителни стоки, месо, колбаси и
млечни произведения, сладкарски витрини, топли витрини за ядки и
ястия, стелажи за хранителни и промишлени стоки, рекламни стелажи,
стелажи за пакетирани ядки, щанд маси. Витрините са със закалени
извити стъкла.Крайстенните витрини са с обдухване и щора за нощно
време, с изнесен агрегат. Фирмата произвежда и затворени вертикални
витрини с плъзгащи врати и LED осветление.

Рекламна Къща АРТ ФЛЕКС
Бургас бул. "Христо Ботев" № 93
тел.: 056 81 40 21 моб.: 0898 43 66 75, 0889 577 775
e-mail: art_flex@abv.bg
http://www.reklamatabg.com/
Светещи букви Обемни букви
Светещи табели Несветещи табели

РИТЪМ 3 ООД
офис Бургас ул. Шейново No 3, ет. 6
телефон: +359 56 811 542, 359 893 623 505 факс: +359 56 813 489
email: ivanita@ritam3.com
http://www.ritam3.com/
Фирма “РИТЪМ 3” ООД - гр.Бургас е една от най-големите фирми в
страната занимаваща се с външна реклама и е на пазара повече
от 12 години.в производството на помощно оборудване за хотели и
ресторанти.

ОТОПЛИТЕЛНИ
ИНТЕРИОРНО
СИСТЕМИ
ОФОРМЛЕНИЕ
КЛИМАТИЗАЦИЯ
VENTA
Бургас
тел:+359 56 801 796
office@venta.bg
http://venta.bg/
Проектиране на отопление, вентилация и климатизация в обществения
сектор и промишлеността.
Конструктивни разработки на нестандартни изделия.
Системи за автоматично управление на вентилационно – отоплителни
инсталации.

ЗОИ КЛИМА ЕООД
Поморие кв."Свобода" бл.30 тел/факс: 059622627 моб: 0886180865
Несебър ул."Изгрев" №22 тел/факс: 0554/43590 моб: 0887744531
zoy_clim@abv.bg
http://zoiclima.com
ЗОИ клима ЕООД – гр.Поморие е официален търговски представител на
фирмите ЕКО КЛИМА 11 ЕООД, БУЛКЛИМА ЕООД , Атаро клима и
ClimaCom. Фирмата извършва доставка, висококачествен монтаж и
сервизна поддръжка на климатична и хладилна техника на територията
на община Поморие, гр.Бургас, гр.Несебър, к.к.Сл.Бряг, Св.Влас и др

ТИНОТЕХ ЕООД
Перник, ул. "Мл. Стоянов" 8/84
tel:+359 888 941 529 +359 878 941 961 +359 898 298 828
E-mail: tinotech@gmail.com facebook.com/tinotechbg
http://www.tinotech.bg/
ТИНОТЕХ е създадена през 2007 г. Опитът ни е основно в областта на
проектирането, производството , инсталиране и експлоатация на
отоплителни системи, съчетан със съвременните изисквания за
отопление и климатизация Занимаваме се с производство и монтаж на
отоплителни системи с използване на ВЕИ.

KIT ENGINEERING
Пловдив ул."Константин Величков" 77
Телефон/факс: 032/622-504 GSM:0888 230 415
email: kitengineering@abv.bg
http://kitengineering.com/
Фирмата е с над 10 годишен опит в проектирането, доставката,монтажа и
сервизното обслужване на слънчеви колектори, бойлери със серпентина,
слънчеви вакуумни колектори, соларни системи, слънчеви бойлери,
отоплителни и ВиК инсталации за битово и горещо водоснабдяване.

КОНСУМАТИВИ
ИНТЕРИОРНО ОФОРМЛЕНИЕ
ХРАНИ И НАПИТКИ
ХРСИНВЕСТ ЕООД
Адрес: София, бул. Тодор Каблешков №69, партер
Тел: +359 896 808 978, +359 896 716 547
Е-mail: info@hrscollections.com
http://www.hrscollections.com
Подово оборудване и пособия за почистване за хотели и ресторанти
Почистващи продукти за хотели и ресторанти
Почистващи продукти за СПА център
Съдове за съхранение на храни

АВИАТРАНС
София 1407 Ул:“Сребърна” 12, жк. Хладилника
Тел./Факс:02/962 8722, 962 7873, 962 7874, 0888588027, 0885164383
Е-мейл :office@aviatrans.bg Е-мейл :aviatrans@mbox.contact.bg
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=50&rec_type=firm
Професионални почистващи препарати и автокозметика, за външно и
вътрешно почистване на леки и тежкотоварни автомобили, помещения,
техника и съоръжения, висококачествени почистващи и поддържащи
продукти за професионална употреба на Италианския производител
МА-ФРА.

АВИАТРАНС
София 1407 Ул:“Сребърна” 12, жк. Хладилника
Тел./Факс:02/962 8722, 962 7873, 962 7874, 0888588027, 0885164383
Е-мейл :office@aviatrans.bg Е-мейл :aviatrans@mbox.contact.bg
http://www.aviatrans.bg/catalog/index.pcgi?rec_no=62&rec_type=firm
Санитарна и кухненска хигиена СУТЕР- Италия, професионални
препарати – концентрат, пълна гама продукти за хотели, ресторанти,
кухни, заведения, хранително-вкусовата промишленост, препарати за
запечатване, почистване и поддържане на всякакви видове подови
настилки,

ВЕЕДИК ООД
София, к-с Бели Брези, ул. Смърч 26
tel.:+359 2 958 9375, 958 1140, 958 9397 fax:+359 2 958 8125
mobile:+359 888 373020
E-mail:office.sofia@veedik.net
http://veedik.net
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И ПЕРАЛНО ОБОРУДВАНЕ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ,
ПОДОПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ, ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ И
ПОЧИСТВАЩИ АКСЕСОАРИ.

ДЕНИТО
Бургас к-с Славейков, Северна промишлена зона
тел.: +359 56 880 449, факс: +359 56 880 448
e-mail: office@denito.bg
http://www.denito.bg/
В центъра на нашата философия са вкусът, качеството и грижата за
здравето на нашите клиенти.
Продуктите на „Денито” гарантират разнообразно и балансирано
хранене за всички възрасти, защото са произведени чрез технология,
която запазва хранителните вещества и витамини.

МЕКСОН ООД
Пловдив ул. Васил Левски 266
тел.: +359 32 502 009 факс: +359 32 502 008
е-mail: info@mexon.bg
http://www.mexon.bg/bg/
МЕКСОН е компания производител на перилни и почистващи
препарати, осигуряващи цялостна грижа за всекидневните
потребности от хигиена и комфорт в дома и на работното място.

"Би Ту Би" ЕООД
гр. София Младост 3, бл. 383
Тел/Факс: +359 2 4033456 Моб. +359 896 663311
Мейл: office@btb.bg
http://www.btb.bg/
Би Ту Би ЕООД е официален вносител на продуктите на Kimberly–Clark
Professional за България. Световен лидер в областта на хигиенните
системи.

SCAN CLEANE
София 1309, ул. Кукуш 1, сграда Инкомс, ет.2,
тел. (02) 821 13 88, факс (02) 821 13 09
e-mail: office@scanclean.bg
http://scanclean.bg/
ScanCleanе новото име на Скантек EOOД, която развива своята дейност
от 2002 г. в областта на професионалните продукти за почистване и
хигиена, като представя на българския пазар иновационните и
качествени продукти на световноизвестни марки. Сканклийн е основен
дистрибутор на престижната марка TORK.

