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ЗА КОНТАКТИ

Семейство Колеви

„Скъпи служители, доставчици, 

дистрибутори, настоящи и бъдещи 

клиенти, благодарим Ви за доверието. 

За нас е чест да работим повече от 25 

години заедно!”
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ТЕХНИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И 
ТЪРГОВСА ОФЕРТА
Специализиран търговско-консултантски отдел

Търговско предложение с детайлна спецификация 

Он-лайн конфигуриратор

Маркетинг материали

ДОСТАВКА И
МОНТАЖ
Доставка на обекта и монтаж по желание на клиента

Издаване на Гаранционна карта

CE и EN Сертификати

Разработихме услугите си, така че да отговарят на високото качество на нашите продукти. Поставяме клиентите в центъра на нашия 

бизнес, отнасяйки се към тях с гъвкавост, отговорност и почтеност. 

КЛИЕНТСКИ УСЛУГИ

Дистрибутори, архитекти, собственици на жилища и строителни компании предпочитат да работят с Етиком, защото им даваме 

специално разработени продукти и решения, които максимално да задоволят техните уникални нужди, изисквания и предпочитания. 

ПОРЪЧКОВИ РЕШЕНИЯ

Обръщаме специално внимание на качеството на продуктите, които произвеждаме. Качеството е основополагащо за нашата култура и 

процеси. Постигаме го като използваме висококачествени материали, модерно автоматизирано производство и най-важното, 

ориентирани към качеството умели и опитни служители.

КАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Компанията предлага пълен набор от аксесоари - външни и 

вътрешни подпрозоречни первази, мрежи, входни и 

интериорни врати, кепенци и щори.

ВРАТИ И АКСЕСОАРИ4

Етиком използва автоматизирана разкроечна машина с модул за 

автоматично зареждане, обхващаща стъкла с джъмбо размер.  

Стъклопакетите се произвеждат на компютизирана линия. 

ЦЕХ СТЪКЛОПАКЕТИ3

Етиком разполага с обособен цех за производство на 

алуминиева дограма, оборудван с пробивни и разкроечни 

машини и стенд за асемблиране на прозорци и фасади. 

ЦЕХ АЛУМИНИЙ2

Етиком е водещ производител на първокачествена ПВЦ 

дограма. Производството е оборудвано със съвременна техника 

за 100% автоматизирана машинна обработка.

ПВЦ ПРОИЗВОДСТВО1

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

Етиком е водещ производител на първокачествени прозорци и врати от алуминий и ПВЦ. Компанията е базирана в  

Петрич, град-кръстопът между България, Македония и Гърция. Още от създаването си през 1991, Етиком се фокусира 

върху качеството на продукти, ефективността на производствените процеси и удовлетвореността на своите клиенти. 

Всеки един от произвежданите продукти се характеризира с отлични звуко- и термо- изолационни свойства, 

безпроблемна работа и дълъг живот на експлоатация.

ЗА КОМПАНИЯТА


