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“ТАНГРА - АВ” ООД е основана през 1989 година и специализирана в областта на вентилацията, 
климатизацията и отоплението. Тя е създадена като наследник на частната търговска компания 
отпреди 1944г. “ТАНГРА - Лазар Армянов”.
Днес, фирмата разполага със собствен конструкторски отдел за разработване и развитие на съоръжения 
и системи, инженерингов отдел, две производствени предприятия с обща разгъната площ от 8000 кв. м., 
лаборатория за изпитване на ОВК продукти, търговско-консултантски центрове в гр. София, гр. Варна и
гр. Бургас., монтажни и сервизни звена.
Отдел за разработване и развитие: Екип от висококвалифицирани специалисти е отговорен за
изготвяне на проектните материали, конструиране и внедряване на нови изделия. В тяхна помощ е
добре оборудвана лаборатория за аеродинамични изпитвания.
Инженерингов отдел: Специализиран в проектирането и проджект-мениджмънта на ОВК системи,
инженерен екип е отговорен за качественото изпълнение на проекти от предпроектното проучване на
нуждите на клиента, до успешното завършване на обекти и удовлетворяване клиентските изисквания.
Производствена дейност: Две производствени предприятия с висококачествено прецизно оборудване
и обособени звена за:
- Климатични камери и енергоспестяващи вентилационни системи
- Вентилационни решетки и дифузори
- Вентилационни елементи
- Центробежни вентилатори
- Въздухоотоплители и конвектори
- Пелетни котли
Монтажна дейност: Обособени специализирани монтажни бригади за инсталация и поддръжка на:
- Вентилационни системи
- Климатични инсталации
- Отоплителни системи
Търговска листа: ТАНГРА е оторизиран дистрибутор за територията на Р. България: 
- Soler & Palau Ventilation Group (Испания) – Битови и индустриални вентилатори
- Hitachi Air Conditioning – Климатични системи и термопомпи
- TononForty (Италия) – Климатични системи
- AFS (Турция) – Гъвкави въздуховоди
- Nederman (Швеция) – Локална екстракция
- R.T.V. Coils (Италия) – Отоплителни и охладителни секции
Качество: Във всички дейности на фирмата е изградена система за управление на качеството ISO 9001.
Благодарение на натрупания опит и ползотворното сътрудничество с водещи европейски производители, ние създадохме широка 
гама вентилационно и климатично оборудване с отлично качество. Продуктите и услугите, които предлагаме, постоянните
складови наличности и изградената дистрибуторска мрежа в страната, създават добри условия за нашите клиенти.

Ние вярваме, че доволните клиенти са нашата най-добра реклама!

инж. Юлий Армянов
Управител “ТАНГРА”
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ИСТОРИЯ

“ТАНГРА” е основана през 
1989 като приемник на ком-
панията от 1940 “ТАНГРА 
- Лазар Армянов”. По това 
време основната дейност на 
“ТАНГРА” е проектиране на 
ОВК инсталации.

Успешното развитие на ос-
нователите започва в малка 
наета работилница, където 
в началото произвеждали 
вентилационни решетки и 
дифузори. За няколко години 
разширили производството 
и включили шумозаглушите-
ли, вентилационни елемти и 
пластмасови топлообменни-
ци.

Компанията проектира, про-
извежда и монтира специа-
лизирана система за  фил-
триране в ядрената електро 
централа на България в 
Козлодуй. Дебитът на тези 
системи е няколко милиона 
кубични метра за час. Всички 
проекти и цялото оборудва-
не са получили одобрение 
от европейските  агенции за 
сертификация в ядрената 
енергетика.

Фирмата закупува парцел и 
изгражда собствена фабрика, 
склад, шоурум и централен 
офис в София. Производ-
ствента листа се увеличава 
до над 30 стандартни изде-
лия. Системата за управление 

на качеството е сертифи-
цирана по ISO 9001. Повече 
от 100 служители работят в 
компанията. Гамата енергос-
пестяваща вентилация е на-
градена със златен медал на 
най-големия международен  
търговски панаир в Бълга-
рия.

Завършено е второто произ-
водствено редприятие и е 
създадена дъщерната компа-
ния “БГ Стийл” ЕООД.

Първо участие в междуна-
родно изложение - Mostra 
Convegno Expocomfort в Ми-
лано и нови клиенти от Ев-
ропа.

Представен е нов техниче-
ски каталог с повече от 80 
различни продукта за венти-
лация, отопление и климати-
зация. На сайта на “ТАНГРА” 
е инегриран нов софтуер за 
безплатна употреба за изчис-
ляване на енергоспестяваща 
вентилация. Компанията е 
поканена да стане част от 
Европейстафа Федерация за 
вентилация, отопление и кли-
матизация.

Климатичните камери и пе-
летните котли, произвежда-
ни от “ТАНГРА”  са изпитани 
и сертифицирани от  TUV 
Rheinland. “ТАНГРА” е награ-
дена от Германо-Българска-
та индустриално-търговска 
камара за произвежданата 
гама енергоспестяваща вен-
тилация. 

“ТАНГРА” завършва ОВК 
инсталациите на първия 
небостъргач в България и 
административна сграда на 
Уникредит Булбанк. Небос-
търгачът Капитал Форт е с ви-
сочина  126 м и площ  80000 
кв. м.

“ТАНГРА” отваря първия 
търговски център за вен-
тилационно, отоплително 
и климатично оборудване 
в България. Компанията 
започва и изграждането на 
дистрибуторска мрежа.

“ТАНГРА” е поканена да 
реновира вентилационни-
те системи в Министерски 
съвет и правителствени 
сгради. 

Благодарение на строга-
та  финансова политика 
и постоянни инвестиции 
в  продукти и оборудване, 
“ТАНГРА” не е засегната от 
хиперинфлацията и дори 
става по-силна. 

Нови търговски центрове 
във Варна и Бургас.

Отваря врати нов напълно 
оборудван склад. Решена 
да поддържа на склад все 
повече стоки, фирмата ста-
ва най-големият търговец 
на едро на ОВК оборудване 
в България.

Световната икономическа 
криза сериозно засяга стро-
ителния сектор в България. 
“ТАНГРА” оптимизира екипа 
си и инвестира в иновации. 
Произведени са първите 
котли на пелети.

“ТАНГРА” стартира про-
изводство  на нова серия 
високоефективни съоръ-
жения. Установени са нови 
партньорства с компании от 
Полша и Швейцария. Разши-
рява се гамата от пелетни 
котли. “ТАНГРА” започва 
работи по инсталациите на 
първия небостъргач в Бъл-
гария.

“ТАНГРА” участва в 
MCE Mostra Convegno 
Expocomfort в Милано. Щан-
дът на фирмата е повече 
от 100 кв. м. Представени 
са климатични камери, 
енегроспестяваща венти- 
лация, подови конвектори. 
Нови клиенти от Европа. 
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ВНЕДРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
Екип от високо квалифицирани специалисти е отговорен за разработването, конструирането и внедряването на нови продукти.
Фокусът не е само върху проектирането на стандартно оборудване или разширяване на текущата гама от високоефективни 
решения, а и върху развитието на специфични продукти, покриващи изискванията на конкретни държави. Ние сме в постоянен 
контакт с нашите европейски партньори и разработваме нови продукти, отговарящи на техните критерии.

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
В търговските центрове и шоуруми в София, Варна и Бургас, нашите клиенти имат възможност да влезнат в директен контакт 
с продуктите. Екип от търговци с инженерна квалификация по ОВК е на разположение при подпомагане на правилния избор на 
нашите клиенти. Богато разнообразие от продукти за отопление, вентилация и климатизация са изложени в нашите магазини.

ПРОЕКТИРАНЕ
Добре обучени специалисти са ангажирани с разработването и управлението на ОВК проекти. Постоянните обучения и 
опреснителни курсове позволяват на екипа да отговори на всички предизвикателства в сферата на проектирането, предлагайки 
енергоефективни и икономически изгодни решения. Всички проекти са в съответствие с действащите Европейски директиви и 
норми.

МОНТАЖ
ТАНГРА има специализиран отдел за монтаж на вентилационни и климатични системи, отоплителни системи, системи за 
управление и автоматика. Екипите са високо квалифицирани и обучени да изпълняват всеки проект от планирането през 
управлението, до завършването на всички дейности на обекта. Виждането на ТАНГРА за важността на клентското удовлетворениее 
заложено в работата на монтажен отдел.

ЛАБОРАТОРИЯ
Добре оборудвани лабораторни стаи и квалифициран екип изпитват и изготвят техническата документация на произвежданите 
съоръжения. Тангра разполага с обособена лаборатория за изпитване на вентилационно и климатично оборудване и отделна, 
специализирана за изпитване на пелетни котли. Така гарантира високото качество на продуктите си, както и енергийната им 
ефективност.

СЕРВИЗ
Екипът за поддръжка и сервиз е фокусиран върху поддръжката на надеждността на вентилационните, отоплителни и климатични 
инсталлации. Нашите опитни специалисти са на разположение 24/7. Те провеждат периодични проверки и профилактика на 
оборудването, с което удължават живота на инсталациите.
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ПРОИЗВОДСТВО

В ТАНГРА, ценим високото качество в производството и  
енергийно ефективните решения. Комбинацията от най-модерно 
производствено оборудване и опитни про-фесионалисти 
осигурява отлично качество, къси срокове за производство 
и прецизност. Нашите две фабрики с обща площ от 8000 кв. 
м притежават специализирано индустриално оборудване за 
производството на:  

- Климатични и вентилационни камери 
- Енерговъзстановяващи блокове
- Рекуператори “въздух-въздух”
- Пелетни котли и оборудване за отопление 
- Вентилатори и вентилационно оборудване 
- Вентилационни елементи и въздуховодни мрежи
- Вентилационни решетки и дифузори  
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РЕФЕРЕНТЕН ЛИСТ ОФИСИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

Офис сграда Капитал Форт / Capital Fort - гр. София
РЗП: 80 000 кв. м

Министерски съвет - гр. София

Централен офис на Корпоративна Търговска Банка - гр. София

Комплекс и офис сграда на фирма Балканстрой - гр. София
РЗП: 26 110 кв. м

Административна и офис сграда на UniCredit Bulbank - гр. София
РЗП: 14 500 кв. м

Българско Национално Радио - гр. София

Офис сграда на фирма Лендмарк - Изток Тауър - гр. София
РЗП: 10 720 кв. м

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ - гр. София
Юридически факултет, Факултет по журналистика

Библиотека на “Технически университет” - гр. София

Англо-Американско училище - гр. София

“Централна автогара” - гр. София

Агенция “Митници”
Централно митническо управление - гр. София

Офис Експрес / Offi ce Express - гр. София
Административна сграда

Гранд Рент / Grand Rent- гр. София
РЗП: 5 196 кв. м

Офис сграда на фирма Телерик / Progroess - гр. София
РЗП: 14 739 кв. м

МАН Център / MAN Center - гр. София
РЗП: 16 000 кв. м
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ЛЕЧЕБНИ И БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Онкологичен институт – София

Болница “Кардиолайф” - гр. Ловеч

MUG Университетска болница в Гданск - Полша

Болница “Здравето” - гр София

Болница “Св. Мина” - гр. Благоевград

МБАЛ “Св. София” - гр. София

УМБАЛ “Пълмед” - гр. Пловдив

МБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Офис сграда и шоурум на фирма “Нитех” - гр. София

Търговски център Меркадо - гр Бургас

Магазини за килими и мокети “Carpet Max” - гр. София, гр. Пловдив, 
гр. Варна, гр. Бургас и гр. Скопие (Македония)

Супермаркети “Фантастико”  - гр. София

Търговски комплекс “Куантум” - гр. София

Търговски център  “Oriflame” - гр. София

Магазини в “Mall of Sofi a”, “Serdika - Center”, “The Mall”, “Ring Mall” 

Офис сграда и склад за промишлени стоки
“Интерметал” - гр. София
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ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И ЗАВОДИПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И ЗАВОДИ

Ядрена атомна електроцентрала “АЕЦ Козлодуй”
І - ІV блок

Предприятие за дограма и окачени фасади  - “ТАЛ Инженеринг”
РЗП: 5 630 кв. м

Завод електронни платки и LED осветление ROMMTECH-3S - гр. Враца
РЗП: 6500 кв. м

Предприятие за автоматични плъзгащи врати - “DORMA”

Завод за напитки на фирма Кока Кола - гр. Костинброд 

Завод на фирма БИОВЕТ - гр. Ботевград, гр. Пещера и гр. Разград Леарен и галваничен завод “Добруджа” - гр. ИсперихКомпресорни станции на Булгартрансгаз - 
КС “Ихтиман”, КС “Странджа”, КС”Лозенец” и КС “Петрич” 

Производствената сграда за електронни модули - „Абритес“ - 
гр. София

Производствен и административен корпус на “Благоевград БТ” 
гр. Благоевград

Завод електронни платки и LED осветление - OSRAM - гр. Пловдив
РЗП: 17 742 кв. м

Натурална минерална вода КОМ - с. Бързия, обл. МонтанаЗавод за хляб и хлебни изделия на фирма СИМИД А и Д - гр. София
РЗП: 26 264 кв. м

Производствено предприятие за млечни продукти 
Ел Би Булгарикум

Шивашко предприятие “Росица” АД - гр. СевлиевоЗавод за дограма на фирма РОЛПЛАСТ - гр. Костинброд 
Етап 3 и Етап 4 - РЗП: 21 000 кв. м
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ХОТЕЛИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИХОТЕЛИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

Хотел “Кемпински Гранд Арена” - гр. Банско 
РЗП: 25 120 кв. м

Детски оздравителен лагер - к.к. Камчия
РЗП: 90 969 кв. м

Жилищен комплекс “Сейнт Джон Хил” - гр. Банско
РЗП: 16 151 кв. м

Хотел “Оазис” - к.к. Слънчев Бряг
РЗП: 6 835 кв. м

Хотел “Тамплиер” 2 - гр. Банско
РЗП: 10 450 кв. м

Хотел “Перун” - гр. Банско
РЗП: 14 000 кв. м.

Хотелски комплекс МАКСИ - гр. София
РЗП: 10 300 кв. м

Хотелски комплекс “Пирин Голф & СПА” - гр. Разлог
РЗП: 13 540 кв. м

Хотел АТА СПА - гр. Вършец
РЗП: 5 500 кв. м

Хотел и СПА комплекс “Катарино” - гр. Разлог
РЗП: 18 762 кв. м

Комплекс “Райска Градина” - к.к. Св. Влас
РЗП: 26 600 кв. м

Парк хотел “Пирин” Шарлопов - гр. Сандански
РЗП: 15 690 кв. м

Парк хотел & СПА “МАКСИ” - гр. Велинград
РЗП: 11 000 кв. м

Хотел “Рила” - к.к. Боровец
РЗП: 19 200 кв. м

Хотел Боровец Еуфория Клуб - к.к. Боровец
РЗП: 24 000 кв. м

“Novotel Plovdiv” - гр. Пловдив
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РЕФЕРЕНТЕН ЛИСТ 

Ресторант и клубна къща “Пирин Голф” - гр. Разлог

Ресторант Vila Vicotria “Ловен парк” - гр. София

Ресторант Глория Мар / Royal Grill - гр. София (Друзья)

Нощен клуб “Mascara” - гр. София

Тойота София Запад - Toyota - гр. София
РЗП: 10 063 кв. м

Многофункционален център за авто-обслужване “Геотрейдинг - 
ПроАуто” - гр. София, РЗП: 23 345 кв. м.

Порше София Юг - Volkswagen - гр. София
РЗП: 5990 кв. м.

Renault & Nissan - гр. Велико Търново

Порше София Запад - Audi - гр. София
РЗП: 9 977 кв. м

Търговски комплекс “Skoda” - гр. София

Сервиз и изложбена зала - Дару Кар “BMW” - гр. СофияТърговски комплекс “Mercedes-Benz” - гр. София

АВТОСАЛОНИ И АВТОСЕРВИЗИ

Lufthansa Technik - хангари за сервиз на самолети - гр. София

Sopharma Pharmaceuticals - завод за производство на лекарства 
гр. София

Обезшумителни инсталации - Metropoliten Sofi a - гр. София 

Детска градина “Слънце” - гр. Габрово 
(Първата сертифицирана сграда от Passiv House Institute)
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Цернтрален офис
гр. София, бул. Европа № 174
Тел: 02 925 05 99; 02 925 06 10

www.tangra.bg

Варна, Западна промишлена зона ИНКОВЕС
Тел: 052 611 767

Бургас, ул. Транспортна № 6
Тел: 056 86 12 00©

 2
01

7 
TA

NG
RA

• Албания

• Гърция 

• Испания 

• Косово 

• Македония

• ОАЕ Дубай 

• Полша 

• Румъния 

• Словакия 

• Словения 

• Сърбия 

• Унгария 

• Хърватска 

• Чехия 

• Швейцария 


