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Инженер.bg имаше удоволствието да отрази за Вас едно дълго чакано събитие – а именно 21-вото издание на
Архитектурно-строителната седмица, което се проведе присъствено в Интер Експо Център – София. Сред
изложителите бе и утвърденото търговско дружество HTI България – част от бизнес групата GC-HTI, което
зарадва своите гости със съвсем нови продукти. В портфолиото на компанията вече присъстват решенията за
външни настилки и пътни елементи с марка PAWA. Ето какво разказаха пред екипа ни за тях от HTI България.

Брандът PAWA е създаден в партньорство и с опита на HTI България, като за производството на изделията са
подбрани заводи, отговарящи на най-високите критерии за технология, качество, капацитет, постоянство на продукта
и предвидимост. Разнообразието на продуктовата гама включва вибропресовани бетонови изделия (настилки и
бордюри), както и метални продукти за отводняване (капаци, решетки, улеи).

„Оценявайки пазара в този сегмент, забелязахме натрупани недостатъци и целим чрез последователна си политиката
да подсигурим на клиентите ни необходимото портфолио от масови продукти, наличност и гаранция за доставка,
активна комуникация с подчертан логистичен сервиз и добра планируемост“, обясниха от HTI България.

 

HTI България представи решенията за настилки и пътни елементи PAWA по време на
Архитектурно-строителната седмица 2021

https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%91%D0%93-New-100146804687674/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fxn--e1aabhzcw.bg%2Fvik%2Fdiscussions%2Fhti-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-pawa-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-2021
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fxn--e1aabhzcw.bg%2Fvik%2Fdiscussions%2Fhti-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-pawa-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-2021&title=HTI+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+PAWA+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0+2021+%7C+%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&summary=&source=
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fxn--e1aabhzcw.bg%2Fvik%2Fdiscussions%2Fhti-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-pawa-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-2021&text=HTI+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+PAWA+%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0+2021+%7C+%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.hti-bulgaria.com/bg
https://xn--e1aabhzcw.bg/


Към момента PAWA осъществява производство в два завода.
Бетоновите продукти и елементи се произвеждат в завод в с. Бело Поле, обл. Благоевград, където се използва
съвременна инсталация на AME (Австрия). Съоръжението разполага с:

Автоматизирана линия;
Сушилня с голям капацитет;
Над 10 години опит в производството;
Собствена кариера;
Лаборатория;
Голям контрактор на цимент и добавки;
Оптимален капацитет, чрез който е възможно адекватно да се удовлетвори значителна част от пазара на
масовите продукти.



Метални продукти и елементи се разработват в един от най-големите производители в Турция и Югоизточна Европа.
Заводът се отличава с:

Опит от 1966 г.;
Капацитет от 6200 t/месец;
Широко портфолио от отливни продукти от чугун за строителството;
Екип за научно-изследователска и развойна дейност;
Производство в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004,
ISO 45001: 2018.

Портфолиото на PAWA включва:
Направление настилки, пътни продукти и елементи от бетон – бордюри, елементи за паркинг и отводняване,
настилки и градивни елементи;
Направление елементи от метал – капаци и решетки за шахти, линейни отводнители и решетки, протектори за
растителност и паркинг протектори.



„Всички продукти се произвеждат при стриктен контрол на процесите и условията и отговарят на EN стандарти и
ръководства, като притежават и документи за произход (ДЕП или ДХСП). Освен че предстои разширяване на
продуктовата гама, PAWA непрестанно съблюдава и визията си за пълно съответствие с профила на отличния
доставчик в строителния бранш, а именно – партньор с удобен продажбен и логистичен сервиз“, коментираха още от
HTI България.

Източник на снимковия материал: Инженер.bg

Интересувате се от описаните продукти/услуги в статията:  

„HTI България представи решенията за настилки и пътни елементи PAWA по време на Архитектурно-строителната
седмица 2021“?

Моля, попълнете формата и специалистите от компанията ще ви предоставят повече информация и специални условия.

Име и фамилия

Имейл адрес

Телефон

Фирма / организация

Длъжност

 Съгласявам се с общите условия за използване на уебсайта www.инженер.bg

Съо�щение

reCAPTCHA
Не съм робот

Поверителност  - Условия

https://xn--e1aabhzcw.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/bg/policies/terms/

