
Фирмена
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ,  ИЗГРАЖДАНЕ
И ОБОРУДВАНЕ НА

БЕНЗИНОСТАНЦИИ ,
АВТОМИВКИ И ТЪРГОВСКИ

ОБЕКТИ



За 

компанията
“ЕРМАНГ” е 100 % частно търговско дружество, основано през 2000г., в гр. Пловдив, България.  
 

Дружеството  е специализирано в предлагане, организиране и извършване на  всички дейности и 

услуги по проектиране, изграждане, оборудване, узаконяване, въвеждането в експлоатация , 

гаранционно и извън гаранционно поддържане на бензиностанции, автомивки и търговски 

обекти. 
 

От самото си създаване ЕРМАНГ  работи на Българския пазар като  официален дистрибутор на 

ISTOBAL S,A  Испания – производител на машини и съоръжения  за измиване  на автомобили, 
автобуси и камиони . Продуктите „ISTOBAL” и услугите свързани с доставка , инсталиране , 

гаранционно и след гаранционно обслужване ни помогнаха да се утвърдим като един от 

лидерите на Българският пазар в този сектор и успешно да разпространим марката ISTOBAL в 

България .  

 

От 2002г,  ЕРМАНГ е част от международната  структура на компанията за управление на проекти 

ZERMAN TECHNICS GROUP S.L Испания, която обединява общо седем международни  дружества 

с различни сфери на дейност :      

 производство на електронника
производство на елктро компоненти, 
производство на механични елементи,
при които се изисква много прецизна
обработка на метали. 

управление на проекти 
финансиране 
логистика 
инженерингова дейност 
прецизно метало обработване 



Нашите предимства

Инвестираме във въвеждане на нови 

процеси и технологии отговарящи на 

динамичното пазарно развитие 

Дългосрочното партньорството с нашите 

клиенти и доставчици е основен приоритет и 

гаранция за доброто обслужване    

Наличие на "Гореща линия" за техническа 

помощ и консултации достъпна за клиентите 

365 дни в годината 

Постоянно разширяваме дейността си с 

предлагане на комплексен пакет от продукти 

и услуги на потребителите свързан с 

консултации и съдействие  за избор на 

необходимо им оборудване 

Поддържаме и повишаваме стандарта на 

предлаганите услуги и продукти 

 Познаваме пазара, за да осигурим цялостно 

и  ефикасно обслужване  на нашите клиенти 

Стремим се към развитие и по-добра 

реализация в дългосрочен план   

 Коректност и отговорност са основните 

взаимоотношения целящи постигане на 

високо качество на обслужване 

За постигане на отличаване  в обслужването 

постоянно инвестираме  в обучението на 

нашите кадри 



Маркетинговата  политика и проучването на 

пазара през тези  години помогнаха  на 

ЕРМАНГ  да се утвърди  и да заеме водещо 

място като  : 

- предпочитан  доставчик 

- надежден партньор  

- висококвалифициран сервиз  

Водещ стремеж в нашата работа е 

удовлетворението на високите очаквания на 

настоящите ни и бъдещи клиенти . 

Нашият професионален опит постоянно се 

развива. 

През изтеклите години ЕРМАНГ  изминава 

дълъг път на развитие и благодарение на 

непрестанното изучаване на пазара и 

тенденциите на потребителското търсене в 

сектора за търговия на горива на 

дребно,следвайки новостите, успя  да 

създаде ефективно работеща система за 

 мениджмънт на различни проекти от 

петролния сектор като се придържа към 

изискванията за сигурност, ефективност и 

опазване на околната среда. 

НАШИЯТ ОПИТ  

 



 НАШИ  КЛИЕНТИ  
РЕАЛИЗИРАНИ  ПРОЕКТИ



При реализирането на проектите , групата
успешно изпълни инвестиционната програма на
Петрол, спазвайки всички нормативни изисквания. 

През 2002/2003  ЕРМАНГ ООД чрез ZERMAN

TECHNICS GROUP и с участието на Gestion

Unificado de Proectos,която пренадлежи на IBV

Corporation   и е част от групата на ZTG,заедно

участваха в проекта за реконструкция на

бензиностанции собственост на Петрол-Лукойл по

програмата за “ Реконструкция на 100 –те най-

печеливши  обекта” и по програмата за

реконструкция на учебен център на ПЕТРОЛ АД в

гр.Варна. 

НАШИ  КЛИЕНТИ ,РЕАЛИЗИРАНИ  ПРОЕКТИ

През изтеклите години ЕРМАНГ  изминава
дълъг път на развитие и благодарение на
непрестанното изучаване на пазара и
тенденциите на потребителското търсене в
сектора, следвайки новостите, успя  да
създаде ефективно работеща система за
 мениджмънт на различни проекти от
петролния сектор като се придържа към
изискванията за сигурност, ефективност и
опазване на околната среда. 
 
Компанията има водеща позиция на този
пазар, собствено ноу-хау и опит, който я
прави предпочитан партньор във всяка точка
на страната и благодарение на повишаване
на стандарта на предлаганите услугие беше
номинирана за основен доставчик на
оборудване за автомивки и реализира
успешно проекти по програмата за развитие
на мрежи както на петролни компании , така
и на редица частни клиенти .



НАШИ  КЛИЕНТИ ,РЕАЛИЗИРАНИ  ПРОЕКТИ

ОПЕТ 
 

 

 

През 2004 г изпълнихме проект за
доставка на оборудване по
програма за развитие на мрежата
от бензиностанции  на  турската
петролна компания  «ОПЕТ
АЙГАЗ», част от Коч холдинг. 
 

От   2003  до  2006  «Ерманг»  беше  номиниран  и
избран  за  основен  доставчик  на  измивно
оборудване  и  съпътстващо  оборудване  за
бензиностанции   по  програмата  за  развитие  на
веригата  бензиностанции  на  «ЕКО  БЪЛГАРИЯ»

част  от  «Hellenic  petroleum»  .  

 

От  2006  до  2007   изпълнихме  успешно  пилотен
проект  за  управление   на  веригата  от  автомивки
монтирани  по   бензиностанциите  собственост
на  «ЕКО  БЪЛГАРИЯ» .  

 

Резултатът  ,който  постигнахме  е  повишаване  на
приходите  от  обектите  и  повишаване  на
стандарта  на  предлаганите  услуги  .  

 

Партньорството  ни  с  «ЕКО  БЪЛГАРИЯ»  започва
от  2003  г  и  продължава  и  до  днес  ,  като
«Ерманг»  изпълнява  техническо  поддържане  на
оборудването  по  бензиностанциите  на
претролната  компания .  

 

ЕКО БЪЛГАРИЯ



От  2007 и до днес, ЕРМАНГ  работи и реализира

успешно проекти по програмата за развитие на

мрежите и на  петролни компании като 

«РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ» 

«ОМВ»  

«AVANTI» (Дъщерно предприятие на «OMV») 

«ШЕЛ» -франчайз партьори на «ШЕЛ» 

« ЛУКОЙЛ » 

« БУЛРОМ ГАЗ » 

« ЕМКО-М » 

« SNG » 

« КРУИЗ 77 » (Дъщерно предприятие на «САКСА

ООД») 

« М-ГАЗ »  

« НИС ПЕТРОЛ- ГАЗПРОМ» 

« АЕЦ КОЗЛОДУЙ »   и редица други частни клиенти 

Н АШ И  К Л И Е Н Т И ,  

Р Е А Л И З И Р А Н И  О Б Е К Т И

Нашият опит, експертна

компетенция, прецизен подход

към определяне целите на всеки

отделен проект, въвеждане на

иновативни стратегии за

развитие, разбирането и

отговарянето на потребностите

на всеки отделен клиент са едни

от основните ни  предимства  за

създаването на взаимоотношения

на доверие ,което е много важно

за изграждане на стабилно

дълготрайно партниране с

клиентите . Всичко това ни

помогна да се утвърдим като един

от  лидерите  в сектора. 

П Р Е Д И М С Т В А



Консултации 

Предлагани услуги 

Концепция, пред проектни проучвания 
Маркетинг  
Изготвяне на стратегия за навлизане на
пазара и развитие на клиентската мрежа 
Анализ на разходите, ефективността и
сроковете за изпълнение 
Планиране на графика за изпълнение 

Пред-Инженеринг 
Концептуално планиране на проекта 
Цялостно проучване на проекта 
Проучване на възможностите 
Оценка на алтернативите 
Оценка на ефективността 
Подготовка и администриране на офертите и провеждане на търгове при
необходимост 
Организиране на тръжна процедура и/или процедури за избор на доставчици 
Договорни процедури и работни споразумения  

Управление на 
проекти&надзор   

Цялостно управление на проекти при
степен на завършеност ”до ключ” при
изпълнение на  всички дейности от
идейния проект до пускането на обекта в
експлоатация при спазване на
законовите разпоредби. 



Оценка на административно съответствие

на проекта според съответните законови

разпоредби  

Разходни прогнози, финансово планиране 

Анализ на безопасност и рисковете 

Стратегическо планиране и реализиране

на проекта  

Оптимизация на бизнес процесите и

организационнтата структура 

Стратегия за обучения на търговски екипи 

Изготвяне на пазарно проучване  

Подбор и назначаване на консултанти и

специалисти 

Управление на себестойността и

инженерна дейност 

ДЕТАЙЛЕН
ИНЖЕНЕРИНГ&ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕД-ИНЖЕНЕРИНГ 

Подготовка на разрешителни и одобрения
съгласно изискванията на закона  
Цялостно работно проектиране на всички
инженерни части с ангажимент за
съгласуването им със одобряващите
инстанции,  
Изготвяне на  цялостна проектна документация
с детайлни чертежи  
Разработка на дизайн,
вкл.продуктов&корпоративен имидж за
оформление на обекта 
3 D визуализации на обекта  
Документация със спецификации за цялостния
проект  
Изготвяне на цялостни схеми и диаграми за
предвиденото за използване оборудване 
График -Документация за пред стартово
изпитание на съоръженията 
Инструкции за поддръжка и експлоатация 
Планиране и организация на строителната
площадка 



Дейности
ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА

БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ,    

СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ 

ПОДМЯНА НА  ОБОРУДВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА

ТЪРГОВСКА ЧАСТ В БЕНЗИНОСТАНЦИИ 

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА  КОЗИРКИ ЗА ГАЗ СТАНЦИИ И

БЕНЗИНОСТАНЦИИ 

ИЗРАБОТВАНЕ,  ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ

ВИЗИЯТА НА КЛИЕНТА 

ОБОРУДВАНЕ НА МАГАЗИННАТА ЗОНА СПОРЕД ДИЗАЙНА НА КЛИЕНТА   

ИЗУЧАВАНЕ И ОЦЕНКА НА МЯСТО 

НАБЛЮДЕНИЯ НА МЯСТО 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОЦЕСА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

КООРДИНИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА ПО СТРОИТЕЛСТВО,  ИЗГРАЖДАНЕ И ПУСКАНЕ В

ЕКСПЛОАТАЦИЯ   



Дейности

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА 

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

РЪКОВОДСТВО И КООРДИНИРАНЕ НА

РАБОТНИТЕ ГРУПИ  

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ

ДЕЙНОСТИ 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ВРЪЗКА И ИЗПРАЩАНЕ НА

ОТЧЕТИ ДО КЛИЕНТИТЕ  

ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИАЛНИ МЕТАЛНИ

ЕЛЕМЕНТИ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

 

ТЕСТВАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ  

ПРОВЕРКА НА ТЕСТОВЕ СПОРЕД
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТНО
ТЕСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
ПРЕДИ ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА 
КОНТРОЛ ВЪРХУ
ОТГОВОРНОСТТА ПРИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЕФЕКТИ И
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПОДДРЪЖКА 
КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ
ПО ЦЯЛОСТНО ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ  
ГАРАНЦИОННО И СЛЕД
ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО И НА ЦЕЛИЯ
ОБЕКТ  



ПРОДУКТИ
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ 

УСТРОЙСТВА ЗА
НАПОМПВАНЕ НА
АВТОМОБИЛНИ ГУМИ 
 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ   

ИНТЕРИОРНО И ЕКСТЕРИОРНО
ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ЗАВЕДЕНИЯ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ  
 ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ 

ДИЗАЙН НА ИНТЕРИОР С ВОДНИ СИСТЕМИ 
 

МОДУЛНИ КОНСТРУКЦИИ

САМООБСЛУЖВАЩИ МАШИНА  ЗА
ПРИНТИРАНЕ,КОПИРАНЕ И
СКАНИРАНЕ.

БАРОВО ОБОРУДВАНЕ 



ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ

От самото си създаване ЕРМАНГ  работи на Българския пазар като  официален
дистрибутор на ISTOBAL S,A  Испания ..

ИСТОБАЛ е Испанска компания лидер в производството, проектирането и
разпространението на машини и системи за измиване на превозни средства, оборудване

за автомивки и решения за поддържане на автомобила в автомобилния сектор. Силно
ангажирана с иновациите и ефективните глобални решения, ISTOBAL е световно

представен в над повече от 75 държави.



Гамата от машини произвеждани от Истобал, включва:

Автоматични машини работещи на
самообслужване от 1 до 8 работни поста
Автоматични четкови и безчеткови машини   
Еднопортални и двупортални автоматични
четкови  машини   с изсушител и богат избор
от опции 
Тунелни автоматични машини   
Автоматични  машини за измиване на
товарни МПС-та 
Покривни конструкции за автомивки 
Платежни терминали за автомивки
работещи на самообслужване 
Оборудване за интериорно почистване  
Прахосмукачки 
Машини за пране на стелки, диспенсери за
хартия 
Козметика за автомобили 

Система четки за автоматични четкови
машини Link-it  
Автоматични машини за
трамваи,влакове,локомотиви  
IW МЕНИДЖЪР  
софтуер за отдалечен достъп и контрол 
Системи за обработка на вода 

Измивното  оборудване  с марка ISTOBAL
отговаря на всички международни стандарти
То е икономично, ефективно,с голяма  
производителност ,удобно и  лесно за
експлоатация. 



 МАШИНИ НА 
САМООБСЛУЖВАНЕ

Новата гама  системи на самообслужване от
серията ACCESS и AVANT са разработени,
за да предложат на клиентите по-бърз, по-
лесен и по-ефективен начин за измиване ,
давайки най-доброто качество на измиване

с различни програми ,гарантиращи
удовлетвореността на клиентите. 

 

N’JOYWASH новото поколение от най-
модерните системи за измиване на

автомобили на самообслужване достъпни
на пазара.

Предназначени да обслужват: 
- От 2 до 8  работни поста/измивни
отделения 
- С възможност за добавяне  на програми
по избор 
 



Нов опит в света на измиването

Гама автоматични измивни машини 
и тунелни автомивки

Автоматичните автомивки от сериите M'NEX и
M’START проектирани от ISTOBAL, ще
надхвърлят всички ваши очаквания.
Елегантният модулен дизайн на машините от
тези  серии, поставя нова тенденция в
автоматичното измиване на автомобили,  като
същевременно отговаря на всички ваши
нужди

Тунелни автомивки 

Новият измиващ и изсушаващ тунел Twash ,
съчетава функционалността на порталните
автомивки с производителността, която
характеризира тунелите. 
Друга производствена линия от гамата на
измивното оборудване произвеждано от
ISTOBAL са измивните тунели ТС . 



Гама автоматични  машини за измиване
на товарни МПС-та

Покривни конструкции за
автомивки МОДУЛНИ РЕШЕНИЯ 

Различни модели конструкции за
 различни нужди, но всеки един от тях  с

общ елемент:  осигуряване на
максимална защита на съоръженията и
удължаване на живота на оборудването

за автомивки. 
 
 

HEAVYWASH
ROTATORS 

 
Единствената системата
на пазара ,която работи

с ротатционни дюзи

HEAVYWASH KUBE 
 

Ново поколение товарна
автоматична машина



Модел ERP 370 е с иновативен 

дизайн. Подходящ за 

вграждане във форткорт на 

бензиностанции.  

Модел ERP 370 

Устройства за 
напомпване на 
автомобилни гуми 

Модел  ER170S 

е със собствена основа и 

структура изработена от 

устойчива неръждаема  стомана 

Модел ER170S 

Модел A 107779W 

Комбинирана компактна 

система с вградени функции за 

доставяне на въздух и вода.  

Модел A107779W 

Модел ER170 e 

предназначен  за стенен 

монтаж или вграждане 

във форткорт . 

М
од

ел
 E

R1
70

 



Представяме Ви иновацията в света на вендинга  
 РобоКопи  

РобоКопи е самообслужваща машина 

, която има функции за принтиране , 

копиране и сканиране,  поддържа 

връзка с USB устройства , като 

оперирането се извършва, чрез тъч- 

скрийн дисплей.  

 

РобоКопи открива нови възможности 

за развитие на  бизнеса и е надежден 

източник на доходи ! 

Какво представлява РобоКопи ? 



ОБОРУДВАНЕ  З А
ТЪР ГОВС КИ  ОБЕ К ТИ    

И Н Т Е Р И О Р Н О  О Б О Р У Д В А Н Е  З А
Б Е Н З И Н О С Т А Н Ц И И  З А В Е Д Е Н И Я  И

Т Ъ Р Г О В С К И  О Б Е К Т И



ОХЛАДИЛНО  БОРУДВАНЕ Хладилни дисплеи  

Хладилни фризери 

Край стенни хладилни витрини  

Островни хладилни витрини 

Хладилни стаи 

ЕРМАНГ има директни споразумения и статус на официален
представител и дистрибутор на световни лидери произвеждащи и

предлагащи оборудване за бензиностанции, интериорно и
екстериорно оборудване за ресторанти,барове заведения и

търговски обекти  



КУХНЕНСКО  ОБОРУДВАНЕ  И
ОБЗАВЕЖДАНЕ  

Конвектомати  
Гастро конвектомати  
Сладкарски конвектомати  
Предварителна подготовка  
Топлинно оборудване  
Хладилно оборудване  
Оборудване за пицария  
Кетерингово оборудване 
Миялни машини  
Барово оборудване  
Ледо генератори  
Кафе машини  
Кафемелачки 
Аксесоари 



О Б О Р У Д В А Н Е  З А
Т Ъ Р Г О В С К И  О Б Е К Т И   

Островни стелажи 
Край стенни стелажи 
Гондоли  
Касови зони  
Модулни щандове  

Богата гама стелажни системи

СТАНДАРТНИ И ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ 

РЕШЕНИЯ



ОБОРУДВАНЕ  ЗА
ЗАВЕДЕНИЯ  И  РЕСТОРАНТИ

Богата гама от бар плотове с
изключително разнообразие от цветове
и конфигурации,които са подходящи за
всеки тип заведение  
Оборудване за Сладоледени салони,
сладкарници, диспенсери за сладолед, 
Линии за заведения за бързо хранене,  
Оборудване за ресторантска част по
бензиностанции 
Хладилно оборудване

Всички мебели се произвеждат на модули и
се адаптират към всеки проект.        
Използваната технология и
висококачествени материали гарантират
дългият живот на оборудването - покрития
от мрамор, мебелировка изработена от
 неръждаема стомана, устойчиви на влага и
механични действия естествени и
изкуствени материали. 



Б А Р  П Л О Т О В Е  
М О Д У Л Н И  Р Е Ш Е Н И Я  

ЕРМАНГ ООД предлага богата гама
от бар плотове с изключително
разнообразие от цветове и
конфигурации,които са подходящи за
всеки тип заведение .  
 
Използваната технология и
висококачествени материали
гарантират дългият живот на
оборудването - покрития от мрамор,
мебелировка изработена от
неръждаема стомана, устойчиви на
влага и механични действия
естествени и изкуствени материали.  
 
Може да се възползвате от нашите
готови решения за обзавеждане на
различни типове заведения. 



ЕРМАНГ ООД
4000 ПЛОВДИВ,БЪЛГАРИЯ , 

БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ №3А, 
ermang@ermang.com | TEЛ.  (+359) 32 693 411 | ФАКС (+359) 32  675 111 

www.ermang.com


