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ПРОФИЛ НА ФИРМАТА

“НАТАЛИ КЛИМА” ООД е българска фирма основана през 1995г. в гр София.
Специализирана е в областта на климатичната и вентилационната техника,като
проектира, произвежда, доставя и монтира оборудване по индивидуални проекти.
Фирмата разполага със собствена производствена база оборудвана с прецизни
машини и съоръжения организирани в съответствие с прогнозата за развитие на фирмта.
През годините фирмата е реализирала значителни инвестиции в закупуването на
машини и инструментална екипировка необходими за оптимизиране на производството.
В процеса на общуване с клиентите, фирмата предлага индивидуален подход и
комплексно обслужване дължащи се на индивидуално и партньорско сътрудничество.
Партньорството задължава да поддържаш дългосрочни отношения основани на максимална надеждност наред с високо качество и иновационни подходи, а това е една от
главните ни цели.
Своят успех фирмата не би достигнала без квалифицирани и лоялни сътрудници.
Към момента във фирмата си сътрудничат 25 специалисти и работници, които притежават необходимата квалификация и дългогодишен опит, за да можем да предложим
на своите клиенти високо качество и сигурно партньорство.
Ръководството на “НАТАЛИ КЛИМА” ООД заедно със своите служители се стреми
да направи фирмата различима от много други организации със сродна дейност,като
предлага широка гама собствени продукти – както унифицирани, така и продукти със
специфични изисквания по поръчка на клиента.
Системата за управление на качеството е изградена въз основа на ISO9001:2008
като във нея са интегрирани всички процеси в организацията, които имат отношение
към качеството на продуктите.

СТРУКТУРА

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ
 Търговски център "Софарма бизнес тауърс" - гр.София
 "Софарма" АД-Нов завод за твърди лекарствени форми- гр.София
 Магазин "БАУХАУС" - гр.София
 Хипер маркет ТЕМПО гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-ж.к. "Младост 4"гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-ж.к. "Надежда"гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-ж.к. "Люлин"гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-"The Mall"гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-"BULGARIA MALL"гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-"Парадайз център"гр.София
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-ж.к. "Славейков"гр.Бургас
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Варна
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Пловдив
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Велико Търново
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Шумен
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Сливен
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Разград
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Русе
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Габрово
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Пазарджик
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Ямбол
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Плевен
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Хасково
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Добрич
 Магазин "ТЕХНОПОЛИС"-гр.Стара Загора
 Мебелен магазин "ЯВОР-ТЕХНОПОЛИС"-ж.к. "Младост 4"гр.София
 Мебелен магазин "ЯВОР-ТЕХНОПОЛИС"-гр.Перник
 Мебелен магазин "ЯВОР-ТЕХНОПОЛИС"-гр.Бургас-ПЗ Север
 Магазин "FANPOINT"-"The Mall"гр.София
 Магазин "FANPOINT"-"МОЛ СЕРДИКА"гр.София
 Магазин "CAMPER"-"МОЛ СЕРДИКА"гр.София
 Магазин "LTB"-"МОЛ СЕРДИКА"гр.София

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Благодарение на постоянното усъвършенстване на произвежданите продукти и
изделия, днес фирмата предлага на настоящите и бъдещите си клиенти разнообразие
от:
 Правоъгълни въздуховоди, включително фасонни части;
 Вентилационни решетки:
 стенни вентилационни решетки
 таванни вентилационни решетки
 завихрящи вентилационни решетки с подвижни ламели
 завихрящи вентилационни решетки с неподвижни ламели
 подови вентилационни решетки
 растерни вентилационни решетки
 перфорирани вентилационни решетки
 фасадни решетки
 подвижни жалузийни решетки
 Противопожарни клапи
 Шумозаглушители -правоъгълни и кръгли;
 Въздушни филтри -касетъчни и джобни;
 Кухненски смукатели
 Климатични камери, топловъздушни апарати, вентилационни боксове
и др.;
Освен широката гама от продукти фирмата предлага висококачествени услуги:
 проектиране производство и монтаж на вентилационни и климатични инсталации
 изработка на метални изделия по поръчка, рязане и огъване на листов материал.
 плазмено рязане.
 прахово – полимерно боядисване - Професионална техника за боядисване и
богата гама прахови бои.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Стенни вентилационни решетки

Таванни вентилационни
решетки

Завихрящи вентилационни
решетки

Неподвижни вентилационни решетки

Подвижни жалузийни
решетки

Вентилационни решетки за
спироканали

Подови вентилационни решетки

Ревизионни решетки

Противопожарни клапи

Кухненски смукатели

Въздуховодни елементи

Шумозаглушители

КОНТАКТИ

Адрес: гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 270
тел. 02 9571444, тел./факс 02 9571583, моб. 0884392355
еmail: office@natalyclima.com
www.natalyclima.com

