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ЗА КОНТАКТИ



Компанията предлага пълен набор от аксесоари – външи и вътрешно прагове, мрежи, входни и 

интериорни врати, ролетни щори и капаци.

ВРАТИ И АКСЕСОАРИ4

Етиком използва напълно автоматизирана и компютъризирана разкроечна машина с модул за  

автоматично зареждане и възможност за обработка на стъкла размер ”Jumbo”.

ЦЕХ СТЪКЛОПАКЕТИ3

Етиком има специализиран цех за обработка на алуминиеви профили оборудван с пробивни и 

режещи машини, както и стенд за окачени фасади с различни размери.

ЦЕХ АЛУМИНИИЙ2

Етиком е водещ производител на висококачествена PVC дограма. Компанията е с дългогодишен 

опит и разполага с модерна производствена база.

PVC ПРОИЗВОДСТВО1

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

ПРАЗНУВАМЕ 25 ГОДИНИ „Уважаеми служители, доставчици, дистрибутори, 

настоящи и бъдещи клиенти, благодарим Ви за доверието в Етиком. За нас 

е голяма чест да работим с Вас вече повече от 25 години и за още дълго 

време за напред!“ 

Семейство Колеви

Етиком ООД е основана през 1991г. в Петрич – град-кръстопът между България, Македония и 

Гърция. Оттогава сме един от лидерите на пазара, които произвеждат PVC и алуминиеви 

прозорци, врати и стъклопакети. Фокусът винаги е бил върху качеството на продуктите, 

ефективността на производствения процес и удовлетвореността на клиентите.

Ние сме Ние сме компания, ориентирана предимно към износа. Около 80% от произведените прозорци, 

врати и аксесоари се изнасят в Европа до държави като Белгия, Гърция, Германия, Франция, 

Италия, Испания, Холандия и др. Компанията притежава всички необходими сертификати за 

пазарите, в които оперира. Нашите продукти са тествани в един от най-добрите институти в 

Германия и Италия. Доставчиците ни на суровини, машини и софтуер са световни лидери в 

областта си - Roto, Salamander / Brugmann, Gealan, Saint Gobain, Hoppe, Urban, Klaes, Schucco и 

Reyners. Разполагаме с модерно производствено съоръжение, оборудвано с модерни машини с 

обща обща площ над 8500 квадратни метра.

Напредналите производствени технологии и висококачествените продукти, наред с услугите 

ни, ориентирани към клиента, ни помогнаха да се позиционираме и да присъстваме постоянно 

на европейския пазар. Всички наши партньори могат да разчитат на честно, коректно и 

дългосрочно сътрудничество.

Ползите от работата с Етиком са специализираните решение, които предлагаме, личното и 

внимателно отношение, лесната и учтива комуникация с професионалния екип на компанията.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА
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