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За нас

ТАНГРА - АВ ООД е семейно дружество, специализирано в производството и 
инженеринга на вентилационни, климатични и отоплителни системи.  

Историята на компанията датира от основаването на търговското  и  
производствено дружество  “ТАНГРА - Лазар Армянов” в края на 30-те години 
на ХХ век.  След Втората светоывна война компанията е национализирана 
от държавата, а частният бизнес в България е забранен. При първата 
възможност, на 17 август 1989г. от инж. Юлий Армянов възстановява 
дружеството и създава СД “ТАНГРА Армянов и партньори”, която по-късно е 
преструкторинана на “ТАНГРА - АВ” ООД. 

Златен медал от  
МТП Пловдив 

2003

Награда на  
Германската икономика

2013

Иновативно предприятие 
от Президента на България

2016

Постижения в иновациите 
от Президента на България

2019

Награди

ТАНГРА днес

С грижа за Вашия комфорт!

от 1989 г.

“

Днес, ТАНГРА има производствено предприятие с повече от 5000 
кв. м. РЗП и екип от повече от 140 души. Дружеството използва 
най-висок клас производствено оборудване и непрекъснато 
инвестира в своите висококвалифицирани специалисти. В 
портфолиото на ТАНГРА са още собствено ОВК проектантско 
бюро, отдел за развойна дейност (R&D), аеродинамична ОВК 
лаборатория, екипи за монтаж, сервиз и поддръжка на ОВК 
системи, 3 търговски центъра в София, Варна и Бургас, както 
и широка търговска и сервизна мрежа в България и Европа.

ТАНГРА е дружество, следващо типичните ценности на 
семейните корпорации. Семейство Армянови отговарят за 
развитието на бизнеса и управлението на компанията. Екипът на 
ТАНГРА има постоянен стремеж за разработване на енергийно 
ефективно оборудване и проекти, иновации и не на последно 
място - поддържане на най-високите стандарти за качество.

лого 1938 - 1944 лого 1989 - 1991 лого 1991г. - 
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Сертификати

ТАНГРА е единственият български производител 
на климатични въздухообработващи камери, 
сертифицирани от Eurovent.

Климатичните въздухообработващи централи 
на ТАНГРА са изпитани и сретифицирани освен 
от Eurovent, също и от TUV Rheinland, съгласно 
стандартите EN 1886, EN 13053, EN 13779, VDI 6022,  
DIN 1946, др.

Всички продукти на ТАНГРА отговарят на приложимите 
Европейски директиви, регулации и закони. Ecodesign  
директивата се следва в производството и разработка на продукти на 
дружеството. Енерговъзстановяващите блокове и климатични камери 
на ТАНГРА отговарят на директивите 1253/2014, както и на Регламент 
за електрическа консумация 2009/125/EК.

Eurovent Certita Certification

TUV Rheinland

ТАНГРА е 11 в света 
и единственият 

български 
производител на 
рекуператори, 

сертифицирани от  
Eurovent.

ТАНГРА е единадесетият в света и 
единственият български производител на 
рекуператори, сертифицирани от Eurovent.

ТАНГРА е член на Българска 
Брашнова Камара Машиностроене, , 
а инж. Юлий Армянов е член на управителния 
съвет на камарата.  Дружеството е 
сертифицирано за работа с флуорсъдържащите 
парникови газове.

Eurovent Certita Certification

Браншова Камара Машиностроене

ТАНГРА е член на Камара на строителите в България 
и е вписана в Централен професионален регистър 
на строителите, изпълняващи сгради във всички 
категории от I-ва до V-та.

Камара на Строителите в България

Портфолио
В дейността си, ТАНГРА прилага най-новите технологии и системи, 
осигуряващи устойчивост на бъдещите проекти и опазване на околната 
среда. Финансово-икономическият анализ на различни приложими 
системи е конкурентно предимство, което екипът на фирмата 
предоставя на своите клиенти.

Висококвалифицирани инженери  
отговарят за проектирането  и 
изпълнението на ОВК системи, както и за 
управлението на проекти. Енергийното 
обследване е част от услугите предоставяни от 
екипа на дружеството. 

ТАНГРА се отличава с производството 
на висококачествени надеждни,  
енергийно ефективни продукти и решения.  
Най-прецизно и висококачествено оборудване, 
добре обучени специалисти, зареден склад 
с компоненти и ежегодни одити от най-
престижните сертифициращи органи в Европа.

ОВК проектантско бюро

Производство

Центровете в София, Варна и Бургас дават 
възможност на клиентите за директен контакт 
с екипа от ОВК инженери, който се грижи да 
помогне за правилния избор на оборудване. 

Екипите на ТАНГРА са специализирани в 
инсталиране на вентилационни и климатични 
системи, отоплителни системи, управление 
и автоматизация. Висококвалифицираните и 
обучени специалисти изпълняват всеки проект 
от планирането до управлението и завършването 
на работата на обекта. 

Търговска дейност

Монтажна дейност

Фокусирани върху поддръжката и надеждността 
на ОВК системите, опитните ни специалисти са на 
разположение 24/7. Те извършват периодични 
проверки и превантивна поддръжка, за да 
удължат живота на оборудването. 

Сервиз и поддръжка
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ТАНГРА произвежда вентилационно 
оборудване TANGRA и е официален 
представител за България на  
Soler & Palau, AFS, Eliturbo и др.

ТАНГРА е официален представител за 
България на климатичните системи 
Johnson Controls, YORK и HITACHI 
Cooling & Heating.

ТАНГРА произвежда, внася и доставя 
отоплителни уреди и системи с 
висока ефективност и максимален 
комфорт за обитателите.

ТАНГРА е официален представител 
за България на системите за локална 
екстракция Nederman. Дружеството е 
и производител на у-ва за пречистване 
на въздуха.

Вентилационни системи Климатични системи

Отоплителни системи Локална екстракция и 
филтрация

Решения Изпълнени проекти

Фирма ТАНГРА гарантира на своите клиенти:

• Най-добро качество на вложените елементи и изпълнение на 
вентилационните, климатични и отоплителни инсталации. 

• Стриктно спазване на графика за изпълнение и заложените в договор 
финансови параметри. 

• Постоянен надзор, контрол и отчетност до пълната реализация на 
проекта.

„Ние вярваме, че доволният клиент 
е нашата най-добра реклама!”

инж. Юлий Армянов 

Управител  на 

“ТАНГРА-АВ” ООД

ТАНГРА има специализиран 
отдел за изграждане на ел. 
инсталации и BMS към състимите 
за вентилация и климатизация.

ТАНГРА има постоянни и 
партньори и клиенти в повече от 
17 държави в Европа

Електро и BMS Износ
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Офиси и административни сгради

Capital Fort - гр. София; 
РЗП: 80 000 кв. м. и 126м. височина

UniCredit Bulbank - гр. София;  
РЗП: 14 500 кв. м. 

Telus Tower - гр. София;  GEK Terna  
Фаза 1 

Изток Тауър Landmark - гр. София; 
РЗП: 10 720 кв. м.

Мултифункционална сграда - гр. София 
Балканстрой; РЗП: 26 110 кв. м.

Офис сграда Telerik / Progress - гр. София;  
РЗП: 14 740 кв. м. 

Бизнес център Велико Търново 
гр. Велико Търново

Административна сграда 
“Булгартрансгаз”  - гр. София

Обществени сгради

Министерски съвет; Конституционен съд; 
Голямата гранитна зала; 

Народно събрание  
гр. София

Агенция Митници - централна сграда
гр. София

Министерство на финансите 
гр. София

Централна автогара   
гр. София

Българско национално радио 
гр. София

Бизнес център Велико Търново 
гр. Велико Търново

Посолство на Австрия 
гр. София
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Заводи и индустриални производства

АЕЦ Козлодуй; 
от I-ви до IV-ти блок

Компресорни станции “Булгартрансгаз”
Ихтиман, Странджа, Петрич, Лозенец, др.

Росица АД 
гр. Севлиево

Благоевград БТ - завод за цигари
гр. Благоевград

ТАЛ Инженеринг - гр. София
РЗП: 5630 кв. м.

Ролпласт - гр. Костинброд 
РЗП: 21 000 кв. м. 

Завод за преработка на вълна;  
гр. Първомай

Интегра  Пластикс - преработка на 
полиетилени; РЗП: 17 737 кв. м.

Чисти производства

OSRAM / Sanmina Corp - гр. Пловдив
РЗП: 17 742 кв. м. 

Интегрейтед Микроелектроникс IMI  
гр. Ботевград

ROMMTECH - 3S - гр. Враца; 
РЗП: 6500 кв. м.

Производство на електронни компоненти 
Холдинг Кимкооп - гр. Пловдив

Фабрика и административна сграда на Абритес 
гр. София; 

Фармацефтичен завод Софарма   
гр. София

Завод за консервирани храни - Palirria
гр. Нова Загора

Биовет - лекарства и хранителни добавки - 
Пещера, Разград и Ботевград.
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Хранително-вкусова индустрия

Кока Кола - гр. Костинброд и гр. Разград Завод за хляб “СИМИД А & Д” ; гр. София  
РЗП: 26 264 кв. м.

Завод за шоколадови изделия Nestle
гр. София

Месопреработвателно предприятие ТАНДЕМ - 
В; гр. София

Млекопреработвателно предприятие 
Домлян; с. Домлян

Млекопреработвателно предприятие и 
лаборатория “Ел Би Булгарикум”  

Завод за козунаци “Тимс”
гр. Хасково

Минерална вода “КОМ”
с. Бързия

Болници и болнични заведения

Институт по Онкология
гр. София

МБАЛ “Кардиолайф”
гр. Ловеч

УМБАЛ “Св. Марина”
гр. Варна

МУГ Инвазивен център 
гр. Гданск, Полша

СБАЛО “Св. Мина”
гр. Благоевград

УМБАЛ “Пълмед”
гр. Пловдив

Болница “Здравето”
гр. София

МБАЛ “Света София” етап I 
гр. София

VDI 6022

DIN 1946
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Хотели и SPA комплекси

хотел Кемпински Гранд Арена Банско
РЗП: 25 120 кв. м.

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

Пирин Голф & СПА хотел и комплекс 
РЗП: 13 540 кв. м.

хотел Берлин, к.к Златни Пясъци
РЗП: 15 850 кв. м.

Катарино хотел & СПА комплекс 
РЗП: 18 762 кв. м.

хотелски к-с Райска градина - св. Влас
РЗП: 26 600 кв. м.

хотел Рила - Боровец
РЗП: 19 200 кв. м.

парк хотел Пирин Шарлопов - Сандански 
РЗП: 15 690 кв. м.

Автомобилни и автосервизни комплекси

Автосервизен и търговски к-с TOYOTA София; 
РЗП: 10 063 кв. м. 

Мултифункционална сграда Геотрейдинг
гр. София; РЗП: 24 202 кв. м. 

Център за камиони и офис сграда MAN
гр. София; РЗП: 16 000 кв. м.

Сервиз и обучителен център НИК Агро 
с. Изгрев, Шумен

Автосервиз и шоурум BMW, Rolls Royce, Mini;  
“М кар София” 

Автосервиз и шоурум  
Volkswagen Jug, Volkswagen Iztok, Audi 

Автосервиз Mercedes 
гр. София

Автосервиз и шоурум Renault & Nissan
гр. Велико Търново



София, бул. Европа № 174
тел: 0700 70 555

моб. тел.: 0887 73 73 75
e-mail: office@tangra.bg

www.tangra.bg

Централен офис:


