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КАМИНИ И ГОРИВНИ КАМЕРИ С ВОДНА РИЗА НА ПОЛСКАТА ФИРМА KRATKI.PL  

Асортиментът и качеството на горивните камери на полската компания Kratki.pl ги 
нарежда на едно от първите места в групата на производителите. Високото качество на 
продуктите се дължи на най-високите технологии, които се използват при производство-
то – като лазерни фрези, заваръчни роботи и машини за огъване. Това води до по-ниска 
цена на крайния продукт и в същото време до по-добро качество. Дизайнът на горивните 
камери и печките осигурява безопасността на тяхната употреба и висока ефективност. 
Тези идеи са въплътени в уникален дизайн, който подхожда едновременно на модерните 
и класически концепции за камината. С камините на Kratki.pl ще добавите не само уют и 
топлина в жилището си, но и икономия на гориво за отоплителен сезон до 50%. Камините 
притежават Европейски сертификат СЄ. 

Фирма Мик Инженеринг предлага изключително голямо разнообразие от горивни камери 
за камини и облицовки за камини, с които може да се удовлетворят изискванията на всеки 
клиент. Вие може да разчитате на факта, че ще получите  модерен и висококачествен продукт на най-добрите цени. 

ИНФРАЧЕРВЕНИ ПАНЕЛИ ОТ РЕДСЪН

Многогодишният опит в производството на инфрачервените 
панели, предлагани от Редсън, използването на качествени ма-
териали и спазването на международните стандарти, логично 
доведе до увеличаване срока на предлаганата гаранция от 3 на 5 
години. Уредите покриват много вътрешни и външни изисквания 
за качество (GS TUV Rheinland Germany certification), всички използ-
вани компоненти са от най-високо качество. Вградени защитни 
температурни сензори, предпазващи от прегряване, четири пъти 
по-устойчиви от обикновените инфрачервени фолиа и панели, ед-
нородно разпределение на топлината, липса на по-горещи точки, 
допълнително гарантирана защита при извънредни условия. Тези и 
много други фактори изведоха уравнението за гаранция = 5 години.

Във връзка с подобряването и хармонизирането на интериора 
ви, фирмата предлага възможност за индивидуален дизайн на ин-
фрачервените панели за отопление, съобразен с вашите желания. 
Може да се принтира всякакво изображение директно върху избрания 
от вас карбон/фибър инфрачервен панел. Изображението ще бъде 
положено директно върху предната повърхност на стандартните 
карбон/фибър инфрачервени панели за отопление, произвеждани в 
три размера (60х60, 60х90, 60х120cm). Принтирането на изображе-
ние върху панелите в никакъв 
случай не намалява тяхната 
ефективност, само подобрява 
визията във вашето помеще-
ние. Принтираният панел, също 
както и стандартният, може 
да бъде окачен на стена, таван 
или да е мобилен с помощта 
на алуминиеви крачета, които 
се предлагат като аксесоар.

РИТБУЛ Е ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР 
НА ETI ELEKTROELEMENT ЗА БЪЛГАРИЯ

И тази година фирма 
Ритбул добави нова марка 
към своето продуктово 
портфолио. От месец ав-
густ фирмата е официа-
лен дистрибутор на ETI 
Elektroelement за България. 
Словенската компания е 
един от водещите евро-
пейски производители на 
електроапаратура ниско 
напрежение за защита, 

контрол и управление на сградни и промишлени инсталации. Тя е и 
един от лидерите в производството на стопяеми предпазители - 
ниско и средно напрежение. Продуктовата гама на ETI може да бъде 
широко използвана – жилищни и офис инсталации, индустриални 
инсталации, електроразпределение – средно и ниско напрежение, 
силова електроника, приложения в областта на фотоволтаици и 
други възобновяеми енергийни източници, както и за специални 
приложения, където изискванията са по-високи, отколкото при 
стандартните предпазители.

Всички продукти на ETI са в съответствие с последните меж-
дународно признати стандарти за качество. Производство на 
компанията е изцяло съсредоточено в Европа, като голямо предим-
ство е поддържането на местни складове в много страни, в това 
число - Словения, Румъния, Полша, Босна и Херцеговина, Словакия. 
Основни групи потребители на електроапаратура с марката ETI са 
производители на електро табла, инсталатори и инсталаторски 
фирми, строителни компании, производствени предприятия.

ПОВЕЧЕ НА СТР. 88

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА АЛУМИНИЕВА, ДЪРВЕНА И PVC ДОГРАМА ОТ ИНТЕЗА

За да е сигурно заключването, то трябва да обхване всички евентуални слаби места в защитата на един дом или сграда срещу 
опити за взлом.

Често най-слабите места се оказват прозорците и балконските врати.
В отговор на желанието за по-висока сигурност и възникналите нужди на потребителите, Интеза дава решение - IKON (ASSA ABLOY 

Group) - лидер в областта на обезопасяването на сгради срещу взлом. Немската компания прилага най-новите технологии в разработ-
ването на прецизни продукти за сигурност. 

Един от тях е допълнителната противовзломна брава, подходяща за подсилване на дограма на балконски врати и прозорци. В зави-
симост от нуждите на потребителя, бравата се предлага в два модела: Модел: 9М03 KRALLFIX – за подсилване на дограмата в облас-
тта на пантите – особено подходящ за прозорци с двуплоскостно отваряне; Модел: 9М04 KRALLTEC – за подсилване на дограмата в 
областта на дръжката.

Бравата притежава индикатор за отключено/заключено състояние - зелена/червена светлина. В зависимост от предпочитанията 
може да бъде с врътка или с ключ; бял или кафяв цвят. Интеза е официален представител на световноизвестните марки в производ-
ството на продукти от сферата на сигурността  като Abloy, Mul-t-lock, KESO, Silca, Yale и много други за България.


