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Услуги
Предлагаме на Вашето внимание следните услуги:

 Посещение на обект, с цел изготвяне на концепция за необходимата 
вентилация и/или климатизация;

 Прочитане на инженерни и архиктектурни проекти, с цел изготвяне 
на ценова оферта;

 Изготвяне на проект за вентилационна или климатична система, по 
актуални норми и технологии;

 Изработка на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина 
(листова стомана) с дебелина до 0,8 мм. в собствен цех;

 Монтаж на кръгли спиронавити въздуховоди с различни размери и 
необходимите към тях фасонни елементи;

 Транспорт и монтаж на вентилационна или климатична система, в 
гъвкаво работно време удобно за клиента;

 Изготвяне на необходимите документи за завършване на дадената 
инсталация (сертификати, декларации за съответствие);

 Абонаментна поддръжка на новоизградена или съществуваща 
вентилационна или климатична инсталация;



История на фирмата
Семейният ни бизнес, започвa началото си през 1993 година, когато   
г-н Стефан Велинов , полага основата на иновативните решения за 
вентилация и климатизация.

След тринайсет години в индустрията, с развитието на фирмата 
за заема г-н Георги Жеков, полагайки основите на енергийно 
ефективните решения за различниte видове обекти. С течение на 
времето и благодарение на желанието за развитие, внукът на г-н 
Велинов, застава начело на малкия екип.

Дългогодишната ни история не е била изобщо лека, но всички тези 
предпятствия по пътя ни, са успели да изградят харектера както на 
екипът ни, така и на нас.



Малко факти…

Част от клиентите ни са:

Строителни фирми:
 Хелитранс Строй Радми 90
 Средец Строй Лукс Билд
 Балкан Контейнер Мит строй
 Тера Канстръкшън Нитротен

Хотели:
Downtown ****- гр. София

Скалите **** - гр. Белоградчик
Арапя Сън Ресорт **** - гр. Царево

Арапя 2 *** - гр. Царево

Заведения:

Ресторант Под Липите - гр. София
Бар Golden Nero - гр. София

Бар CrossPoint - гр. София
 Клуб Микстейп 5 - гр. София

Бар Петък - гр. София
Бар Канапе - гр. София

Наргиле бар Бейрут - гр. София
Kиносалон G7 - гр. София



Галерия

Пример за изработка на смукателна 
вентилация в подземен гараж -  
може да се види начина на изработка на 
отклонение на въздушния поток

Пример за монтирана смукателна линия

Пример за преминаването на 
смукателната линия и вид смукателни 
решетки

Пример за отклонение от основната 
смукателна линия тип “спусък”



Пример за окончателно завършен монтаж на смукателна вентилация в 
заведение за бързо хранене

Пример за нагнетателна вентилация “пресен въздух” в заведение за бързо 
хранене



Пример за монтаж на канален климатик, в комплект с въздуховоди към него

Изработка на нагнетателна вентилация. Въздуховодите са изолирани с вата 
тип “микропореста гума”



Пример за монтирана вентилационна рекуперативна камера

Монтаж на завършващо коляно, в комплект с НЖР



Пример за монтаж на нагнетателен вентилатор и филтър

Пример за изработка на вентилационен колектор за смукателен чадър



Пример за изработена заготовка за вентилационна система

Пример за изработена смукателна вентилационна система



Партньори
През годините сме утвърдили фирмите с които работим, 

защото за нас качеството е на първо място. Част от тях са:

Фирма S I G Bulgaria

Фирма Квалитерм

Фирма Тангра

Фирма Юротерм

Фирма Натали Клима

Фирма Кабора



Примерна вентилация
Много хора пренебрегват вентилацията, но когато става дума 
за комфорт и чистота на въздуха няма нищо по-добро от добре 
изработената вентилационна система, било то в новостроящата се 
сграда или в малката фамилна къща.

 Когато се вентилират помещенията по определен начин (Норми за 
въздухобмените при различните помещения), престоят в тях става 
много по – комфортен и приятен, и Вие може с удоволствие да 
прекарате времето си в тях.

Всички системи, които изграждаме са енергийно съобразени. 
Когато ни наемат за изработката на даден обект, било то офис сграда, 
подземни гаражи, частни къщи, малки и големи хотели, заведения 
за бързо хранене, ресторанти, отделни магазини в големи търговски 
центрове, ние знаем че няма нещо, което да ни затрудни!

Можем да изработим за Вас само въздуховодите, както и да 
монтираме вече готови въздуховоди, адаптираме се към вашите 
желания, можем да докажем професионалната си класа и 
компетентни умения!

Примерна 
схема на 

вентилация 
в сграда
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