
ОВИК ИНСТАЛАЦИИ И 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ 
ДЕЙНОСТИ

КРИССЕРВИЗ
Желаният климат



Фирма КРИС СЕРВИЗ 04 ЕООД  е специалист в 
цялостното изграждане на ,ОВИК И СТРОИТЕЛНО 
МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

Фирмени цели

Главна цел на фирмата е високо 
ниво на компетентност и 
отговорност, високо качество на 
работа, предлагаща конкурентни 
продукти и услуги.

За нас най-важни са дълготрайните 
отношения, базирани на 
професионализъм и лоялност, 
които са гаранция за успех и 
стабилно развитие.

Наш постоянен стремеж е да 
бъдем максимално адаптивни 
към динамично променящите се 
условия на пазара за климатична 
техника който доставяме и  
предлагаме адекватни решения за 
нуждите на нашите клиенти.
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За нас

Фирма КРИС СЕРВИЗ О4 ЕООД е създадена през 2016 г., 
управител на фирмата е Харизан Найденов 

Компанията е ориентирана към доставка и монтаж на 
климатична вентилационна и отоплителна техника и 
строителномонтажни дейности , отличаващи се със 
съвременна техника , функционалност и качествено 
изпълнение.

Дружеството е вписано в камарата на строителите и 
притежава 1 група, 5 категория. С цел приобщаване 
към европейските и световни принципи на управление, 
в компанията е разработена и внедрена Интегрирана 
система за управление съгласно изискванията на 
международните стандарти EN ISO 9001, ISO14001, 
ISO45001.
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Човешки ресурси

В КРИС СЕРВИЗ 04 ЕООД  работят утвърдени 
специалисти в строителството и монтаж на ОВИК 
маркетинга и мениджмънта. Към настощият момент 
персонала във фирмата наброява над 15 души, като 
включва:

• Строителни инженери – ръководители и техници в  
 строителството;

• Аналитични специалисти;

• Административен персонал;

• Строителни работници - фирмата разполага със   
 собствени бригади за почти всички строителни   
 дейности, и специализирани дейности като монтажа на  
 електро-, вентилационна и климатична инсталации.

Управител

Мениджър проекти

Ръководител бригада Ръководител бригада

Логистика

4 работници 4 работници

Офис мениджър

Оферти
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Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, 
отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и 
професионализма в работата на всички нива.



Машини и съоражения

За обезпечаване качественото и навременно изпълнение 
на строителните процеси фирма КРИС СЕРВИЗ 04 ЕООД 
инсталира и доставя на своите клиенти:
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• Toshiba
• Cerier
• Viessmann
• Bosch
• HITACHI
• Daikin
• Mitsubishi Electric
• GREE
• Panasonic
• и други



Финансова графика 05
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Нашите проекти 06

За годините на своята работа КРИС СЕРВИЗ 04  успява 
да реализира редица собствени проекти, изграждайки име 
на коректен партньор и гарант за качествено и луксозно 
строителство.

Ресурсната осигуреност на фирмата с оглед на служители, 
собствени мощности и широката мрежа от коректни 
партньори, позволява организацията и изпълнението на 
мащабни външно-инвестиционни проекти. 

Резултат от добрата работа във 
фирмата са построените и предадени с 
разрешения за ползване сгради с общо 
РЗП - над 10000 кв.м.



Галерия 07

Ваканционно Селище 
Иракли
Бургас, България

Климатизация и Отопление
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Странд Мол,
Бургас, България

Климатизация и Вентилация

Галерия
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Автогара Юг,
Бургас, България

Климатизация и Вентилация

Галерия
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Хотел Риу Хелиос Парадайс,
к.к. Слънчев Бряг

Климатизация и Вентилация

Кликнете тук
за повече информация

Галерия

https://www.riu.com/en/hotel/bulgaria/sunnybeach/clubhotel-riu-helios-paradise/


11

Център за гуми - Диана,
София, България

Климатизация и Вентилация

Кликнете тук
за повече информация

Галерия

https://diana-ltd.com/
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СПА Хотел Армира,
Стара Загора, България

Изграждане на Климатиция и 
Вентилация на конферентна зала 
и хотелска част. Изграждане 
на Гео-термална инсталация за 
подгряване на вода на минерален 
басейн с обем 350 куб.м.

Кликнете тук
за повече информация

Галерия

https://www.armirahotel.com/
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Кликнете тук
за повече информация

Семеен хотел Агонцев, 
София, България

Климатизация и Отопление

Галерия

https://hotelagoncev.com/
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Кликнете тук
за повече информация

Милениум Център,
София, България

Air-conditioning and Ventilation.
Втората по височина сграда в
гр. София е многофункционалния 
комплекс - Милениум Център, 
разположен в сърцето на 
столицата ни.

Галерия

http://buildingoftheyear.bg/bg/buildings/view/763/Milenium-Tzentar.html
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Амур Резиденшъл Парк,
София, България

Климатизация и Вентилация

Настоящ обект

Галерия



Крис Сервиз 04 ЕООД

+359 88 668 67 69

office@krisservice.com

www.krisservice.com

Магазин - ул. Васил Кънчев 21
София, България

КРИССЕРВИЗ
Желаният климат

https://krisservice.com/
https://www.google.com/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C+21,+1510+%D0%B6.%D0%BA.+%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8+%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80,+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/@42.7084096,23.3543287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40aa8f793e2e90e3:0xbcd6f44eb8377418!8m2!3d42.7084096!4d23.3565174

