
Групата HTI
Традицията среща бъдещето

СНАБДЯВАНЕ

Водата и природният газ 
трябва да бъдат пренесени от 
„източника“ до мястото на тяхно-
то предназначение. За целта са 
необходими иновативни систе-
ми от тръбопроводи, армату-
ри и голямо разнообразие от 
принадлежности. Използването 
им трябва да бъде безопасно, 
евтино и гъвкаво.

Групата HTI е намерила подходя-
щите изделия, изработени от 
известни производители и ги 
съхранява на склад.

ДЕПОНИРАНЕ

Тук безопасността за околната 
среда стои на първо място. 
Всички течности и газове трябва 
да бъдат депонирани екологично 
и евтино. HTI има дългогодишен 
опит в тази област. При из-
граждането на канализационни 
съоръжения, пречиствателни 
станции, шахтови системи, 
мазнино- и каломаслоуловители 
– с HTI залагате на сигурни и 
иновативни решения от бетон, 
камък, пластмаса или метал.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ/
ОБРАБОТКА
НА  ДЪЖДОВНИ  ВОДИ

Спестяването на ресурсите изисква 
многократното използване на 
енергията както и пречистване 
на отпадните води. Група HTI и 
нейните реномирани партньори 
предлагат съвременен асортимент 
от инсталации за обработка, 
аератори, пречиствателни системи 
и резервоари за събиране на 
дъждовната вода, както и надеждни 
филтриращи инсталации и помпи.

ПЪТНО  СТРОИТЕЛСТВО

Нашият мобилен свят се нуждае 
от функционални транспортни 
пътища. HTI предлага богат 
асортимент за модерни, сигурни 
и икономични елементи за 
пътно строителство. Към него 
спадат преди всичко продук-
ти и решения за линейно 
повърхностно отводняване, ка-
нализация, геосинтетика както и 
пътни настилки и бордюри

ТЕХНИКА  ЗА 
ПРОМИШЛЕНО
И  СГРАДНО 
СТРОИТЕЛСВО

Техниката за изграждане на 
тръбопроводи в модерните про-
мишлени инсталации е много 
сложна. В областта на материалите 
за тръбопроводи и промишлени 
арматури от метал и полимери 
за използване в обработващи 
съоръжения и снабдителни тръбо-
проводи (например за водопровод, 
охладителни води, системи за 
отопление, сгъстен въздух, при 
оросителните системи, при обра-
ботката на води, в тръбите за 
химически и петролни продукти) 
групата HTI предлага консултации, 
а също и надеждни и икономични 
решения.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИИ

Използването на възобновяеми 
енергии е в бурен възход. За 
изграждане на съответните 
инсталации е необходим подхо-
дящ асортимент от продукти 
и конструктивни елементи. 
Групата HTI предлага специално 
пригодени пакетни решения за 
изграждане на инсталации за 
биогаз, биомаса и геотермия.

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Както при снабдяването с 
енергия, така и в промишлеността 
няма модерно предприятие без 
оптимизирани за конкретния 
случай електрически инсталации 
и телекомуникационни мрежи. 
Групата HTI предлага качествен 
и разнообразен асортимент 
от линии и свързващи звена 
до комплексни модули и 
потребителски медии.

„Ние събрахме 
           на едно място
индивидуални услуги 
в цялостен пакет“



HTI ПО СВЕТА

БЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯ

ПОЛША

ГЕРМАНИЯ

ЧЕХИЯ

АВСТРИЯ

Съкращението HTI идва от „Handel fur Tiefbau und Indus-
try”, което в превод означава “Търговия с материали за 
строителството и индустрията”. Ние предлагамена клиентите 
си голям асортимент от качествени продукти, комплексни 
решения и специализирана техническа подкрепа от 
квалифицирани специалисти, което ни дава предимството да 
предложим оптимално решение в съотношeнието качество-
цена. 
Нашата компетенция обхваща следните области:
•	 ВиК материали за сградни инсталации и мрежи 
•	 Снабдяване
•	 Депониране
•	 Ландшафт и напоителни системи
•	 Решения за пречистване на отпадни и дъждовни води
•	 Технологии за строителството и индустрията 
•	 Електро и телекомуникационни решения 
•	 Възобновяеми енергийни източници 
•	 Пътна инфраструктура 
•	 Строителна техника и инструменти
•	 Обслужване и логистика  

Силни по отделно, но по-силни заедно:
Структура на HTI Group
HTI Group се състои от 16 средно големи предприятия под 
ръководството съдружници с еднолична отговорност. Всяка 
HTI единица е обособена регионално и индивидуално, но 
печели от организационните и финансовите предимства на 
цялата група. Със своите повече от 65 логистични пункта ние 
образуваме цялостна мрежа в Германия. Имаме уникален 
обединен склад, поради което желаната стока може да бъде 
доставена в максимално кратък срок. Наши клиенти са общини, 
фирми за комунални услуги, ВИК дружества, строителни 
фирми, инвеститори от индустрията и промишлеността.

Нашата сила:
90 000 артикула портфолио за продажба
1300 служители 
20 години опит на пазара
65 локации
20 000 артикула поддържани на склад
150 000 серийни номера
200  изнесени търговски представители
35 милиона артикула на склад годишно
14 самостоятелни компании

НИЕ ДЪРЖИМ БЪДЕЩЕТО ЗДРАВО В РЪЦЕТЕ СИ!

Овладяване на бъдещето - това е нашата философия
HTI-групата  има  за цел да бъде основен партньор за 
целия асортимент от дейности, покриващ нуждите на 
инфраструктурното и промишлено строителство. Досега, 
за постигане на оптимално решение, клиентите трябваше 
да работят заедно с много и различни производители и 
специализирани търговци. Днес HTI-групата им предоставя 
висококачествени системи близки до практиката и 
централизирани от един доставчик. Затова се ангажираме да 
отговорим на всички изпълними желания на нашите клиентите 
и да ги удовлетворяваме. Основа, на която стъпваме, са 
търсеното качество и многообразието от доказани продукти 
на нашите дългогодишни партньори производители. Особено 
значение за нашите резултати има компетентното лично 
обслужване към клиентите ни.

Ние възприемаме себе си като активен посредник между 
промишлеността и производителите. По тази причина 
активно участваме в сформирането на пазара и развиваме 
целенасочено потенциала за нови и променящи се сфери 
на търговската дейност. Затова, с цел да поддържаме 
асортимента си винаги актуален и съответстващ на практиката 
и изискванията, сме в постоянен контакт с производители, 
проектанти и ключови експерти в областта на строителството 
и индустрията. Съветваме се и консултираме нашите клиенти 
интензивно, провеждаме мероприятия и специализирани 
търговски форуми, дискусии, участваме на панаири и 
изложения,  информираме със собствени брошури и каталози 
заинтересованите страни.

Създадена през 2012 г., HTI  България е част от групата GC-HTI, 
която е лидер на немския пазар при продажба разнообразни 
материали, предназначени за инфраструктурни и индустриални 
дейности в промишленото и сградно строителство.

Като централизиран партньор на най-големите фирми 
производители в сектора, HTI България разпространява пълна 
гама специализирани продукти: тръби, промишлена арматура, 
фитинги и аксесоари за водоснабдяване и газификация, 
канализационни и дренажни системи, съоръжения за 
подготовка и пречистване на водата, решения за пътна 
инфраструктура, геосинтетика в екологията материали за 
поддръжка по комунални услуги. Нашето основно конкурентно 
предимство са над 60 складово логистични локации в 
Германия с над 20 000 физически налични материали на склад 
и  над 90 000 одобрени артикула в номенклатурата ни. За нас 
качеството на влаганите материали в строителството е най-
важният критерий, както при подготoвката на проекта, така 
и при изпълнението. Това ни гарантира устойчиво решение, 
дълготрайност, безопасност и добър имидж сред нашите 
партньори и обществеността.

През 2015 г. HTI България откри официално складовата си 
база в Казичене, която е първата от стратегически проект за 
разширяване на логистичната й мрежа в България, стъпвайки на 
опита на международната ни структура. По този начин целим в 
дългосрочен план да успяваме да доставяме материали до всяка 
точка на България за важни проекти като ВиК, пречиствателни 
станции, депа, пътна и железопътна инфраструктура 24 
часа 7 дни в седмицата. Нашата амбиция е да изградим 
аутсорсинг управление на складови запаси в нашите бази на 
дългогодишните ни клиенти като ВиК дружества, общински 
структури по аварии и поддръжка, големи инвеститори от 
индустрията и предприятия от промишлеността.

Но за да можем да посрещнем тези предизвикателства, не са 
достатъчни само складове, транспортни средства и стоки. В 
основата на всичко, което сме постигнали до момента, и това, 
което сме запланували в бъдеще, са хората, работещи в нашата 
компания.

Екипът ни е ангажиран в изграждане на последователни и 
устойчиви взаимоотношения на комуникация, лоялност и 
удовлетвореност на нашите партньори!

IT-SERVICE
Предоставяме пълен набор от дигитализирани решения и 
разнообразни модули, които са адпатирани към личните 
нужди на клиента, като интерфейс за управление на склад, 
електронна техническа библиотека и on-line магазин. 

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД
Фирмата предллага изнесено управление на склад за своите 
клиенти по специални заявки.По този начин се скъсяват срокове на 
доставки и липси, тъй като всички артикули са налични в някое от HTI 
дружествата и се доставят целогодишно до 24 часа след поръчка.
Логистичната мрежа на фирмата може да се справи дори с най-
трудните предизвикателства и предоставя гъвкавои решения в 
транспорта.

Силните страни на HTI Group
силна структура и добре обмислени концепции

HTI  България


