
 
 
 
 
 

                                    ТЕМЕНА  ООД  е  българска  компания  която внася,    
проектира и монтира  съоръжения  и  облицовки  за  басейни, СПА  и 
Уелнес центрове.  Тя  e един  от  основните оператори  на  този пазар от 
1996г. в страната и на Балканите.   Основната  дейност  на компанията е 
специализирана в следните направления: 
 
 
 
1.     Външнотърговска дейност. 
2.     Изграждане, оборудване и поддържане на: 

 · обществени и фамилни басейни;  
 · олимпийски и спортни съоръжения;  
 · аквапаркове и водни атракции;  
 · модулни басейни.  
3. Монтиране и оборудване на: 

 · суха финландска сауна;  
 · инфрачервена сауна;  
 · парна баня;   
 · турска баня;   
 · ледена стая;   
 · кнейп пътека;   
 · приключенски душ;   
4.     Доставка и монтаж на тангенторни вани. 
5.     Дистрибуторска дейност.  
6.     Сервизно обслужване. 

В  своето  развитие  ТЕМЕНА  ООД  залага  единствено  на   
стоки  с доказан произход и качество.  



Основните външнотърговски партньори на фирмата са  водещите световни 
производители:  
Astral - Испания, на съоръжения  за  оборудване  на  басейни, продукти  за  
третиране  на  водата  и  хидромасажни вани с марка Iberspa и Aquavia;   
Cepex- Испания – на PVC фитинги и аксесоари;  

Bisazza - Италия –  най-добрият европейски  производител  на  
стъклокерамични облицовки  за  басейни,  СПА  интериори и др. 
Floorgres – Италия, на  керамични  облицовки  за  басейни,  за 
алеите около тях, както и подови настилки;  
Flagpool - Италия, на PVC фолио за облицовка на басейни  
Saunatec – Финландия, на  дървен  материал, парогенератори, 
оборудване за сауна и инфраред. 

 
            ТЕМЕНА  ООД  разполага  с  висококвалифициран  проектантски, инженерно - 
технически,  маркетингов  и  изпълнителски  отдел. Понастоящем дружеството има 
офиси  и складови бази в  Пловдив, София,  Варна,  Благоевград,  Русе  и  Бургас. 
Централният  офис, шоурумът  и  централният  склад са  съсредоточени  в  Пловдив. 
Складовата  ни  база  разполага  с  наличности  и  разнообразие от съоръжения, 
резервни части и детайли. 
Значителните постижения  през последните години са резултат на успешната визия 
на нашия мениджмънт, усърдието и сплотеността на нашия екип. Доказателство за 
това са изградените от нас над 1000 басейна и най-престижните СПА центрове на 
територията на цялата страна.    Освен на професионализма ТЕМЕНА ООД залага 
изключително на специалното  внимание  към  клиентите. Техните  индивидуални 
изисквания  и   техническите  особености  на  конкретните  обекти срещат нашето 
коректно отношение и реални решения. Смятаме, че това прави фирмата ни 
предпочитан партньор и оформя облика й на достойна, отговорна, адаптивна и 
постоянноразвиваща се организация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Списък на по-важните обекти на ТЕМЕНА ООД 

 
                          Обществени обекти. Aквапаркове 

    

 

1. Плувен к-с “Нептун”, Пловдив, състоящ се от три басейна:  
*  Голям олимпийски басейн 50/20м обем 1450м³, филтрация с външен 
преливник, облицовка с РVС фолио 
*  Малък олимпийски басейн 25/12,5м, обем 460м³, филтрация с външен 
преливник, облицовка с РVС фолио 
*  Развлекателен басейн с неправилна форма, разчупен, водно огледало 
737м², обем 1050м³, филтрация с външен преливник, облицовка със стъкло керамика 

                                  
2. Развлекателен к-с към  Паркхотел “Санкт Петербург”,             
гр. Пловдив, състоящ се от три басейна: 
* Развлекателен басейн с неправилна форма, състоящ се от малък 
олимпийски басейн и прилежащ към него с неправилна форма басейн, 
водно огледало 950м²,обем 1300м³, тангенторна част, филтрация с 
външен преливник, облицовка със стъклокерамика 
* Детски басейн с водно огледало 65м², обем 30м³, филтрация със 
скимери, облицовка със стъклокерамика.  
* Развлекателен басейн с неправилни овални форми и преливащ в него 
детски басейн с водни атракции, водно огледало 570м²,  
обем 870м³, филтрация със скимери, облицовка със стъклокерамика  



          
3. Аквапарк „AQUA PARADISE” с. Равда, включващ:  
* развлекателен басейн с воден бар - 2500м³,  
* басейн с пързалки - 255м³,   
* басейн с пързалки - 140м³, 
* басейн „цунами” - 143 м³,   
* басейн с „вълни”- 400 м³, детски басейн - 300 м³,  
* детски басейн - 300 м³ 
* обща площ 4200 м²,  облицовка със стъклокерамика, фирмено лого. 
4. Аквапарк „Атлантида”, КК „Елени”, голям развлекателен  басейн 
с 4 пързалки, детски басейн с атракции 
5. Аквапарк, Благоевград. 

                        
6. Аквапарк, Пловдив, включващ: 
* басейн с вълни, 660 м³;  
* басейн 54 м³ с две пързалки; 
* басейн 513 м³ с шест пързалки;  
* детски басейн 90 м³; 
* олимпийски басейн, 530 м³. 

           



7. Аквапарк „AQUA PARADISE” с. Равда, разширение 
* басейн 320 м³ съдържащ атрактивни сектори: плажно дъно с масаж, 
водни оръдия, хидромасаж, лежанки с аеромасаж, водна завеса. 
8. Аквапарк към х-л "Албатрос", с.Кранево 
Инвеститор: "Милк трейдинг" ЕООД 

                                              
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Обществени обекти. Басейни 
 

 
 
 

  
                            

ООббщщеессттввееннии  



1. K-с “Албена”: 

* х-л “Албена”-300 м³,индивидуално лого “Bisazza”,с атракции; 
* х-л “Ком” - 400м³ с атракции; 
2. K-с “Банкя палас”- гр. Банкя, развлекателен  басейн с  
неправилна форма, водно огледало 250м², обем  470м³; филтрация със 
скимери, облицовка със стъклокерамика и прилежащ към него детски  
басейн с атракции. 

                             
3. Х-л “Марвел”, Сл. Бряг, 625 м³, комплексно строителство,  
открит басейн с тангенторна част и  
водопади, филтрация с външен преливник, облицовка със стъклокерамика. 
4.  Х-л “Марвел”, Сл. Бряг, 135 м³, закрит басейн с  тангенторна част, 
филтрация с външен преливник, облицовка със стъклокерамика. 
5. Х-л „Нобел”, Сл. бряг, 360 м³, открит басейн, филтрация с  външен 
преливник, облицовка със стъклокерамика. 

                                 
6. Х-л „Нобел”, Сл. бряг, 360 м³, зарит басейн, шоков басейн, 

                             
филтрация с външен преливник, облицовка със стъклокерамика. 
 
 
7. Апартхотел „Касандра”, КК „Слънчев бряг”, открит басейн, 200 м³. 



                        
8. Апартхотел „Гренада”, КК „Слънчев бряг”, открит басейн, 400 м³ . 
9.  К-с „Ливи парадайз”, в.с. Слънчев бряг, комплексно строителство,  
оборудване и облицовки, външен басейн 140 м³. 
10. К-с „Форт нокс” – Равда, открит басейн 320 м³, облицовка с фолио. 
11. К-с „Форт нокс” – Св. влас, включващ: 
* басейн форма „мида”, обем 123 м³;  
* басейн форма „охлюв”, обем 63 м³;  
* басейн форма „риба”, обем 330 м³ - два броя.  
12. Х-л “Бургас”, гр.Бургас, 520м³, облицовка със  стъклокерамика. 
13. Х-л “Европа”, Сл. Бряг, 2000м³,облицовка с PVC фолио. 
14. Х-л “Роял парк”,КК  ”Елените”, 1200 м³, детски атракции. 

                                       
15. КК “Албена”, Доставка и монтаж на оборудване за басейни към 
 хотелите: “ Киев”,  “Калина”,  “Калиакра”,  “Калиопа”,  “Лайпциг”,  “Малибу”,  
“Лагуна бийч”,  “Боряна”,  “Елица”,  “Мура”,  “Гергана”, “Вита парк”, 
“Ралица” – закрит басейн,  “Ралица” – открит басейн, “Орхидея”. 
16. К-с “Маджестик”, Сл. Бряг 

      
два басейна, всеки с обем1200 м³, доставка на оборудване и монтаж на облицовка 
 със стъклокерамика. 
17. Хотел „Спа енд холидейз”, Банско, басейн с преливен улей. 



                              
18. Хотел „Болкън хeйтс”, гр. Банско, закрит басейн  
с преливен улей, хидромасажен сектор, облицовка от стъклокерамика. 
19. Хотел „Тримонциум принцес” – Пловдив, открит басейн с детски 
и джакузи сектор, общ обем 346 м.куб.,  специализирано  оборудване  с 
бронзови помпи и бобинни филтри „Сервакуа” на Астрал, керамична  
облицовка 5х5см. и водни атракции. 

                   
20. Обществен басейн, с. Граф Игнатиево. 
21.Хотел "Домейн Пещера", външен басейн, Инвеститор "Пещера турист" АД. 

                                         
22. Външен басейн, Пловдив, Инвеститор "Векта" ООД. 
23. Хотел "Клептуза", гр. Велинград, закрит басейн и джакузи. 

                                  
24. Хотел "Галери", гр. Хисар, строителство и комплексно оборуване на външен, 
 вътрешен басейн и обособен джакузи сектор. 



         
25. Х-л "Албена" , гр. Хисар,   басейн. 

                         
26. К-с “Магията на дъбовете”, гр. Чирпан, 360 м³,  
водопад, джакузи сектор, филтрация със скимери, облицовка 
със стъклокерамика. 
27. Почивен к-с „Асарел медет” , Созопол, закрит басейн 80 м³ с детска 
 част, облицовка керамика и стъклокерамика, гейзерефект. 
28. К-с “Фантазия”, с. Дебращица, 740 м³, филтрация с  
външен преливник, облицовка със стъклокерамика,  водни атракции, 
 джакузи. 

                           
 
 
29. Хасковски минерални бани, 230 м³, филтрация с външен преливник,  
облицовка с керамични плочки на фирма  “Flоorgres” – Италия 



30.Хотелски к-с “Чамкория” – Боровец, 80м³, филтрация с външен 
преливник, облицовка със стъклокерамика. 

             
31. Х-л „Беркут”, с. Брестник, строителство и оборудване на басейн 90 м³, 
 облицовка със  стъклокерамика. 
32.Военен санаториум МБДПЛГ “Св. Богородица”, Нареченски бани, 
 320м³, филтрация с външен преливник, облицовка със стъклокерамика. 

33.СБР-НК – ЕАД, Нареченски бани – МЗ, 168м³, филтрация със 
 скимери, облицовка с PVC фолио. 
34. “Бонев Комерс”, София, неправилна разчупенa форма, водно 
огледало 750м²,  обем 1140м³, детски басейн с пързалка, филтрация с 
външен преливник, облицовка с PVC фолио. 
35. “Клип”, Панагюрище, неправилни овални форми, водно огледало  
400м², обем 600м³, филтрация с външен преливник, облицовка PVC фолио. 
36. Х-л “Марица”, Слънчев бряг, водно огледало 160м², обем 250м³,  
филтрация с външен преливник, облицовка с PVC фолио. 
37. Ф. “Стайк”, Ст. Загора, разчупена форма, 700м³, филтрация с 
външен преливник, облицовка с PVC фолио. 
38. Курортен  к-с “Слънчев ден”, Варна, водно огледало 600м², 
обем 800м³, филтрация  със скимери, облицовка със стъклокерамика. 
39. Дом на инвалида, Ст. Загора, 180м³, филтрация със скимери. 
40. Х-л “Олимпия”, Харманли, 300м³, филтрация със скимери. 
41. К-с “Riversite”, Сливен, 300м³, филтрация със скимери. 
42. ТЕЦ “Марица Изток” III. 
43. Х-л "Албена", гр.Хисар, 300м³ със стъклокерамика, филтрация  
със скимери. 
44. Новотел – Пловдив, обект Водно огледало, 48 м³ - оборудване. 
45.с. Шипково, Троян, хотелски к-с “Йоана”, 110 м³,  
филтрация със скимери, облицовка с PVC фолио. 
46. Консорциум “Тера груп”, Стара Загора, 360м³,  
неправилна овална форма с тангенторен сектор, детски басейн  и 
водопад, филтрация с външен преливник, облицовка със 



стъклокерамика, индивидуално лого “Bisazza”. 
47. Прищина, Косово, хотелски к-с “Princi i Arberi”, 104м³,  
филтрация с външен преливник, облицовка със стъклокерамика, 
индивидуално лого “Bisazza”. 
48. ”Винекс – Славянци”, гр. Сунгурларе, 470 м³, два преливащи 
басейна, филтрация с външен преливник, облицовка от стъклокерамика. 
49. Старозагорски минерални бани, 300м³, филтрация с 
външен преливник, облицовка със стъклокерамика. 
50. Нова Загора, 95м³ с правоъгълна форма и детски басейн,  

филтрация с външен преливник, облицовка със стъклокерамика. 
51. Вилна зона Стара Загора, ф. “Дерони”, 70м³, филтрация със 
скимери, облицовка със стъклокерамика. 
52. с. Баня, х-л “Рай”, 135м³, филтрация със скимери, стъклокерамика. 
53. Х-л „Феникс”, Китен, 60м³, филтрация със скимери, облицовка 
стъклокерамика, индивидуално лого. 
54. К-с „Смокините”, к-г „Смокините”, 180 м³, облицовка  
стъклокерамика, пано от стъклокерамика.  
55.  К-с „Нов изгрев”, КК „Св. Влас”, външен басейн, облицовка със 
стъклокерамика, пано стъклокерамика с надпис. 
56. Х-л „Теферич”, Созопол, външен басейн, стъклокерамика. 
57. Х-л „Тия Мария”, КК „Слънчев бряг”, басейн 160 м³, облицовка със 
стъклокерамика.  
58. Ваканционно селище „Грийн хоумз” – КК „Слънчев бряг” 
59. „Комплекс Шумен” - КК „Слънчев бряг” – басейн. 
60. К-с „Аква дриймс”, Св. Влас, строителство на басейни  
200.куб и 250 м.куб., филтрация с преливник, и фирмено лого, стъклокерамика. 
Инвеститор: "Дриймвил" ООД. 
61. К-с „Парадайз дрийм”, Св. Влас, строителство на басейни  
200.куб и 340 м.куб., филтрация с преливник, стъклокерамика. 
Инвеститор: "Дриймвил" ООД. 
62. К-с „Меджик дриймс”, Св. Влас, басейни 945.куб и 250 м.куб., филтрация  
с преливник, и фирмено лого, стъклокерамика. Инвеститор: "Дриймвил" ООД. 
63. Х-л "Чайка парк", Слънчев бряг, външен басейн, лого по проект, 
декоративни стенни пана от стъклокерамика, мотиви на Bisazza.  
Инвеститор: "Захарен комбинат" АД 
64. “Бедрум бийч”, КК "Слънчев бряг" басейн с ефекти,   
65. Х-л "Искър", Сл. Бряг, комплексна реконструкция и  
обновление на външен басейн с пързалки. 
Инвеститор: "Синергон хотели" АД. 
66. К-с "Пасифик 1", Сл. Бряг, строителство и оборудване на основен басейн с 



джакузи сектор и на детски басейн. Инвеститор: "Сънихолд" ЕООД. 
67. К-с "Пасифик 2", Сл. Бряг, строителство и оборудване на основен басейн с 
джакузи сектор и на детски басейн. Инвеститор: "Сънихолд" ЕООД. 
68. “Съни гардън” КК "Слънчев бряг", басейн 106 м.куб.  
Инвеститор: "Бау и Ко" ООД 
69. Х-л „Пловдив”, Приморско, басейн 40 м.куб., стъклокерамика. 
70. Х-л „Сън кис”, Сл. Бряг, басейн 178 м.куб. с тангенторна част,  
облицовка от стъклокерамика. Инвеститор "Сън кис" ЕООД. 
71. К-с “Алмера”, гр. Равда, басейн, 50 м.куб., облицовка със 
стъклокерамика. 
72. Х-л "Тия Мария", Сл. Бряг, Инвеститор: "Ел Ми То", ЕООД. 
73. Х-л „Св. Валентин”, Приморско, цялостно строителство,  
оборудване и облицоване на басейн. Инвеститор: "Марвин" ООД. 
74. К-с "Касандра", Сл. Бряг, открит басейн, Инвеститор: "СК Диамант" ООД. 
75. К-с "Сънрайз", Сл. Бряг, открит басейн, Инвеститор: "СК Диамант" ООД. 
76. К-с "Хепи кондоминиум", Сл. Бряг, открит басейн,  
Инвеститор: "СК Диамант" ООД. 
77. К-с "Хепи кондоминиум", Сл. Бряг, закрит басейн,  
Инвеститор: "СК Диамант" ООД. 
78. „Винарска изба с дестилерия” – с. Старосел, цялостно  
строителство, оборудване и облицоване на басейн с неправилна  
форма, 101 м.куб, с джакузи и детски сектор. 
79. Фонтан Община Стара Загора. 
80. Фонтан Община Карлово. 
81. Фонтан "Планет клуб", гр.Пловдив - бул. "Дунав" 
82. Х-л "Болкън плейс" , гр. Банско - басейн 
83. Вила "Артемис", с. Червен - басейн 220 м.куб., облицовка със  
стъклокерамика, мозаично пано. 
84. Ваканционно селище "Адамо", гр. Поморие, цялостно строителство и оборудване 
на основен басейн 670 м.куб. и басейн с детска част 180 м.куб. 
Инвеститор: "Хинчовски инвествънт труп" АД - в процес на изграждане 
85. Х-л "Талиана", Сл. Бряг, открит басейн. Инвеститор: "Ибера инвест"  АД 
86. Апартхотел "Камелот", Сл. Бряг, Открит басейн 230 мкуб.,  
 цялостно строителство и оборудване. 
Инвеститор: "Ей Ди Ай Оувърсийз проппъртис" ООД 
87. ВС "Арките", с. Кошарица, Сл. Бряг, открит басейн с детски и джакузи сектор. 
Инвеститор: "Пловдивстройресурс" АД, в процес на изграждане 
88. ВС "Созополис", гр. Созопол, нос Колокита, цялостно строителство  
и оборудване ВИП басейн, основен басейн, детски басейн , 3 басейна към къщи 
Инвеститор: "Иммофинанс" ЕАД, и "Белвю пропърти мениджмънт". 



89. Х-л "Авалон", Сл. Бряг, открит басейн, 300 м.куб.,  
цялостно строителство и оборудване, 
Инвеститор: "Фин инвест" ЕООД. 
90. Х-л "Албатрос", Сл. Бряг, открит басейн 400 мкуб.  
Инвеститор: "Ричлайн България" ЕАД. 
91. Х-л "Съни дрийм", Сл. Бряг, открит басейн с детски сектор, 215 м.куб. 
Инвеститор: Леместия Балкан инвестърс" ООД 
92. К-с "Тера", гр. Равда,  цялостно строителство и оборудване, 
Инвеститор: "БГ Дивелъпмънтс" ООД. 
93. К-с "Магнолия", Слънчев бряг, Инвеститор: "Алма БГ" ООД. 
94. Вилни сгради, гр. Созопол, Инвеститор: "Деор" ООД 
95. Х-л "Гларус", к.к. Слънчев бряг 
Цялостно оборудване и облицовки на основен басейн 582 м.куб.  
и детски басейн 63 м.куб.  
Доставка, монтаж и оборудване на детска пързалка "Кобра". 
 Инвеститор: "Синергон хотели" АД  
96. Х-л "Кольо Фичето", гр.Велинград 
цялостно строителство и оборудване на основен,  
детски и температурен басейн, водни атракции и облицовки. 
Изграждане на покривна метална конструкция на основен басейн. 
97. Открит басейн с детски сектор в частен жилищен комплекс,  
с.Петлино, общ.Кърджали.  
Инвеститор:„Форум ареа” ЕООД 
98. К-с "SKY DREAMS", гр.Равда -  изграждане и оборудване на басейни  
с неправилна форма 253 мкуб. и 704 мкуб., 
филтрация с преливник, облицовки от стъклокерамика,  
Инвеститор: "СМК Монтажи" АД 
99. К-с "Хоризонт Созопол", строителство на открит басейн  
филтрация с преливник, обем 190мкуб. и бетоново джакузи. 
Оборудване и облицовки. 
100. Х-л Зорница, КК "Слънчев бряг", оборудване на  
основен басейн с неправилна форма 397 м.куб и прилежащ детски басейн 120м.куб. 
Инвеститор: "ТРВ Конструкшън" ООД 
101. Плувен басейн към хотелски комплекс "Резиденция Кърджал", 
 гр. Кърджали Комплексно оборудване и облицовки от стъклокерамика, 
воден обем 500 мкуб. 
Инвеститор: "НИМАКС" ООД 
102. Х-л "St. George", КК "Слънчев бряг" цялостно изграждане и  
оборудване на външен басейн  
Инвеститор: "Алма БГ"  
103. ВС " Festa Privilege Resort" гр.Поморие комплексно строителство 
 и оборудване на основен басейн с преливник  и прилежащ детски басейн 
Инвеститор: "Хинчовски инвестмънт груп" АД 



104. Външен развлекателен басейн и вертикална  
планировка включваща изграждане на  
цветарници, подпорни стени и настилка около басейн  
във "Villa Hatton", гр.Кан - Франция  
строителство, оборудване и облицоване на басейн със стъклокерамика  
на Bisazza, Италия с неправилна форма и  воден обем 190 м.куб. 
Автоматично твърдо покривало за басейн, полагане на  
естествен камък "травертин" допълнително състарен. 
Инвеститор: "Финансова Консултантска Компания" ЕООД, София 
106. Езеро с водна атракция и ефект на мъгла във 
 "Villa Hatton", гр.Кан - Франция  
строителство и оборудване, направа на шпакловка за видим бетон , 
 с неправилна форма с воден обем 24 м.куб. и дюза за фонтан. 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Обществени обекти. СПА комплекси. 



 
 
1. СПА к-с „Маджестик”, КК „Слънчев бряг”,сауна, парна баня 

  
  

Спа и уелнес -  изконната 
връзка на човека с природата,  
най-добрата грижа за здравето 



медицински тангентор, вана, джакузи акрилно, модел “Coral” на ф. 
“Iberspa” – Испания, интериорни облицовки от стъклокерамика и 
финландски смърч, декоративни пана от стъклокерамика, 
медицинско и козметично оборудване. 

 
2. СПА к-с „Роял гардън”, КК „Слънчев бряг”, включващ: 
инфрачервена сауна,  традиционна сауна,  турска баня,  парна баня, 
хамам, интериорни облицовки по индивидуален дизайн, шоков душ, 
приключенски душ, кнайп процедури, воден ефект по индивидуален дизайн,  
многофункционална капсула, хидромасажи, козметични процедури. 
3. СПА к-с към х-л „Диамант” , КК  „Слънчев бряг”, турска баня,  
финландка сауна. 
4. Бутиков СПА к-с „Лодж” – Боровец, басейн с преливник, водни 
атракции, обособено монолитно джакузи, облицовки от стъклокерамика 
5. Бутиков СПА к-с „Лодж” – Боровец, сауна с индивидуален дизайн. 
6. СПА к-с към х-л „Спа енд холидейз”, гр. Банско, включващ: 
традиционна сауна, инфрачервена сауна, парна баня – 2 бр.,  
шоков душ "ледено ведро". 

7. СПА център, х-л „Планета” , КК „Слънчев бряг”, включващ: 
традиционна сауна от бананово дърво, инфраред сауна от кедрово дърво, 
парна баня, релакс зона. 
 
8. СПА комплекс, „Зорница сендс” , КК „Елените”, включващ:  
традиционна сауна от бананово дърво, парна баня, дизайнерски хамам. 
9. „Винарска изба с дестилерия” – с. Старосел, включващ:  
СПА център със сауна, парна баня, професионално джакузи, шоков душ 
"ледено ведро". 
10. Балнеоложки к-с „Хисар”, гр. Хисар,  ледена стая,  инфраред  

сауна,  парна баня,  турска баня,  шоков душ "водопад",   
шоков басейн, душ "охлюв", кнейп пътека,  високотемпературен басейн,  
 интериорни облицовки на СПА център, мебели релакс. Инвеститор: "БК Хисар" АД 

11. "Спа хотел Средна гора”, гр. Хисар,  в процес на изграждане, 

Инвеститор: "Хелт енд уелнес" АДСИЦ 
12. Хотел "Галери", гр. Хисар, монолитно джакузи, дизайнерска сауна. 



13. "Тарсис" хотел, Слънчев бряг, проект на "Темена", строителство и  
оборудване: джакузита, сауна, парна баня, интериорни облицовки, 
релакс зона, подови настилки, душове, санитария. 
14. Х-л "Гайтани", гр. Хисар, парна баня. 
15. СПА център, хотел "Трявна" гр.Трявна, включващ: 
класическа сауна,  парна баня, декоративни пана от стъклокерамика,  
мебели релакс, душове по индивидуален проект, професионално джакузи 
16. Спа клуб "Централ" гр.Хисаря, оборудване към спа център:   
строителство и оборудване на топъл минерален басейн и джакузи,  
изграждане на парна баня,  
цилиндричен душ, сауна, интериорни облицовки и стъклокерамични пана. 
17. СПА хотел „Персенк”, гр. Девин: 
оборудване, облицовки на закрит басейн с обем 170 м.куб., детски басейн, джакузи, 
интериорни облицовки и подови настилки, сауна, парна баня, пейка релакс,  
приключенски душове, воден ефект в зона релакс, луксозна хидромасажна вана,  
топъл минерален басейн, фонтан главен вход, фонтани вътрешен двор  
Инвеститор: "КАМ-ДЕВИН" ООД 
18. Хотел "Гларус", к.к. Слънчев бряг 
парна баня, професионално джакузи, шоков душ "Водопад" 
Инвеститор: "Монолит А.Д." ЕООД 
19. Хотел "Домейн Пещера" инвеститор "Винпром Пещера" АД, спа център:  
джакузи, парна баня, сауна 
20. Хотелски комплекс "Манастира", гр.Сливен  
турска баня, професионална сауна и джакузи. 
Инвеститор: "Манастира 2008" ЕООД 
21. Балнеохотел "Маркони", гр.Павел Баня, спа център: оборудване    
на закрит минерален басейн, сауна, шоков душ "водопад", турска баня, 
приключенски душове, интериорни облицовки, джакузи. 
22. Спа център към Х-л "Кольо Фичето", гр.Велинград включващ: 
Оборудване на парна баня, сауна - 2бр., облицовка от стъклокерамика, 
 джакузи, тангенторна вана 
23. Комплекс за планински и интегриран селски екотуризъм, м."Боаза",  
земл.на с. Равногор - басейн и спа център в процес на изграждане.  

 


