
Списък на германските фирми в сферата на Енергийната ефективност 
на бизнес-посещение в България 

18-20 Ноември 2014 г. 

http://bulgarien.ahk.de Стр. 1 от 3 

 

Nr. Фирма и участник Кратък фирмен профил Желания за коопериране 

1.  
Fieger Lamellenfenster GmbH 

info@fieger-lamellenfenster.de   

www.fieger-lamellenfenster.de 

 

г-н Ролф Бернт /  
Herr Rolf Bernt 

Технически търговец 

Ламелените прозорци на фирма Fieger са широко разпространени в 
строителния бранш като естествена вентилация, а също и като средство 
за димоотвеждане. Освен възможността за проветряване те предлагат и 
оптимален достъп на светлина, добра топлоизолация и лек контрол 
върху климата в помещенията. Наред с това прозорците могат да бъдат 
направлявани посредством сензори за вятър и дъжд, детектор за дим, 
прибор за измерване концентрацията на въглероден двуокис и др. 
Прозорците могат да бъдат задвижвани както с мотор, така и механично. 

За разлика от конвенционалните прозорци вентилационното сечение при 
ламелените прозорци е много голямо и позволяват бърза и целенасочена 
вентилация само с няколко вентилационни прозореца. 

Ламелите за разлика от прозорците със странично и горно отваряне не са 
издадени в пространството и така не пречат на движението и на 
евакуационните изходи. 

В случай на пожар или образуване на дим ламелените прозорци се отварят 
автоматично и димът се отвежда навън. Така те позволяват хората да 
напуснат сградата без да се наранят. 

Ламеленият прозорец FLW 40 дава с едно тройно остъкляване и термично 
разделени профили изключително добри U-стойности (до 1,2W/m2K). 
Стойност, недостигана досега за ламелен прозорец.  

Ламеленият прозорец FGL се поставя като вентилационен прозорец в така 
наречените „втора кожа“-фасади. Тези предни фасади помагат на 
пространството зад главната фасада да се затопли (посредством 
слънчевото греене) през зимата, а през лятото да се охлади. Затова 
ламелените прозорци Fieger се монтират в горната и долната част на 
предната фасада и позволяват една естествена циркулация на въздуха 
(топлият въздух се изкачва нагоре) между двете фасади. 

 

В рамките на бизнес посещението  
Fieger Lamellenfenster GmbH търси 
сътрудничество с локален партньор в 
България: 

 

1. Фасадно 
строителство. 

2.  

3. 
 

4.  

 

с опит и интерес към използавнето 
на RWA- системи за топло- и 
димоотвеждане 
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2.  

Das FolienKartell Deutschland 

info@dasfolienkartell.de  

www.dasfolienkartell.de  

 

г-н Гунар Вюнш /  
Herr Gunar Wünsch 

Управител 

Консултиране, продажба и монтаж на високоефективни слънцезащитни 
фолиа за намаляване на придобитата слънчева топлина през лятото, 
пасивна климатизация. 

Фирмата предлага своя над 20 годишен опит в консултиране и проектиране 
и поставяне на фолиа на видимо труднодостъпни места.  

Акуратно изпълнение на поръчките. 

 

В рамките на бизнес посещението  
Das FolienKartell Deutschland желае да 
осъществи контакт в България с: 

 

1.  

2.  

3. 
 

4.  

 

 

3.  

Knauf Insulation Holding GmbH 

E-mail: 

tsvetelena.mladenova@knaufinsula
tion.com    

www.knaufinsulation.com 

www.knaufinsulation.bg  

 

г-жа Цветелена Младенова  
Технически специалист  
Knauf Insulation 

Knauf Insulation предлага изолационни решения от стъклена вата, 
минерална вата за сградно и промишлено строителство, както и за 
индустриални приложения. 

Urbanscape е общо наименование на гама нови, иновативни продукти и 
системи, разработена за следните три области на приложение: 

- Зелени покриви (Urbanscape Green Roof) 
- Озеленяване 

- Градинарство 

са предназначени не само да върнат естествения елемент Urban Green Roof 

в градската среда, но и да предоставят решения на важни проблеми като 
ефекта на „градския топлинен остров“ и управлението на дъждовния 
отток. Благодарение на високата си влагозадържаща способност системата 
Urbanscape осигурява дълготраен охлаждащ ефект. 

Основата е произведена от различни минерални смеси, Urban Green Roof 

широко разпространени в природата. 

Други предимства са: висока огнеустойчивост, лекота, ефективна 
инсталация, висока топло- и звукоизолация и др. 

В рамките на бизнес посещението  
Knauf Insulation желае да осъществи 
контакт в България с: 

1.  

2. 
 

3. 
 

4. 
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4.  
Öko-Zentrum NRW GmbH 

E-mail: 

nikolova@oekozentrum-nrw.de   

www.oekozentrum-nrw.de 

 

г-жа Марина Николова  
Младши мениджър 

 

Öko-Zentrum NRW GmbH е високо специализиран център, чиято дейност е в 
следните три направления: проектиране, консултиране и квалифициране с 
фокус върху високоефективни сгради и енергийно ефективно саниране. 

Със своите компетенции Öko-Zentrum NRW днес е един от най-търсените в цяла 
Германия, когато става въпрос за устойчиво строителство и саниране.  

І. Архитектурно и инженерно проектиране 

В центъра работи екип от 25 специалисти - архитекти, строителни инженери, 
строителни физици с дългогодишен професионален опит. 

ІІ. Консултиране на общини и фирми  

- Проектиране и изчисляване на енергийно ефективни и пасивни сгради; 

- Сертификати за енергийни характеристики на сгради & 
Планиране/Проектиране на енергийно ефективно саниране на жилищни и 
нежилищни сгради; 

- Оптимизиране на комфорта на обитаване в сгради (топлинен комфорт, 
светлина, акустика и др.) 

ІІІ. Дистанционно обучение за строителни специалисти, енергийни одитори и 
консултанти със следните планирани теми за България: 

1. Проектанти на нискоенергийни къщи - Проектиране и изчисляване на 
енергоефективни и пасивни сгради (Основни теми на обучението: 
строителна физика; технически съоръжения в сгради; конструктивни 
принципи; енергиен баланс по пакета за проектиране на пасивна къща - 
PHPP/; рентабилност)  

2. Енергийни консултанти – Енергийно саниране на жилищни сгради 
(Основни теми на обучението: строително-физични основи при старо 
строителство; типология на сградите и програми за изчисление; 
пасивно използване на слънчевата енергия; топлинни мостове/въздухо- и 
ветроплътност; сертифициране)  

3. Енергийни проектанти – Енергийна ефективност в нежилищни сгради (Осн. 
теми на обучението: систематика и основи; съоръжения; възобновяеми 
енергии; сертифициране и европейски линии за енергийна ефективност) 

В рамките на бизнес посещението  
Öko-Zentrum NRW GmbH желае да 
осъществи контакт в България с: 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
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