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Производствена база в Гърция

През март 2005 година фирма Бестал Трейд ООД отваря първия си склад. Фирмата се занимава с търговия на аксесоари за 
алуминиева и PVC дограма, стъклени врати с окомплектовки ролетни комарници и алуминиеви композитни панели. Бестал 
Трейд ООД е официален представител за България на гръцките фирми Hytotechnuki (произвеждаща продукти с търговското 
наименование “Access”) и F. Fragopoulos (производител на продукти марка “Security Lock”). Също така Бестал Трейд ООД е 
директен вносител на PVC обков марка “Siegenia” - Германия.
Продуктовата гама на Бестал Трейд ООД включва:
• Аксесоари зa алуминиева дограма със следните марки - ACCESS, LAVAAL, DOMUS, MAKEDONIKI, GIESSE, SECURITY 
LOCK, ALMA, CISA
• Стъклени врати ROMBOS GLASS - Атина
• Автоматика за стъклени врати DMD - САЩ
• Над 30 вида дръжки за стъклени врати DMD - САЩ
• Аксесоари за PVC дограма SIEGENIA
• Комарници, ролетни и статични от фирма SITAL и KAFESTIDIS - Гърция
• Алуминиеви ролетни щори с полиуретан Bestal - Италия
• Аксесоари DMD - САЩ за интериорни стъклени врати и преградни стени
Всички продукти са сертифицирани и имат доказан произход и гаранция за безотказна функционалност.
Фирма Бестал Трейд ООД, предлага също:
• Бързо обслужване
• Възможност за доставка на място след предварителна заявка
• Постоянно поддържани складови наличности и богата гама от продукти
• Удобно местонахождение на търговската ни база и място за паркиране
• Стимулираща търговска политика и излючително добри цени
• Техническа консултация от специалисти в областта на архитектурните системи
Продуктовата гама на Бестал Трейд ООД се обновява непрекъснато, съобразявайки се с нуждите на българския пазар.
          

База Бестал Трейд в София



Един от най-важните критерии за Бестал Трейд ООД
 е качеството на материалите. Не само, че 
повърхността на продукта е без никакви вълни, но 
също така дистанционерите са обезмаслени и лъскави. 
Дистанционерите на Бестал Трейд са произведени с най-
малкото възможно отклонение в дебелината на стената. 
Съществуват различни размери дистанционери вариращи 
от 5.5мм до 23.5мм.
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Силикагел

Молекулярно сито 3 А за пълнене 

на дистанционерната рамка
Опаковка: 25.00 кг
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Хелима

Вторичен еднокомпонентен  
уплътнител  за стъклопакет
Опаковка: 7.00 кг

Алуминиева декорация
за стъклопакет

Първичен уплътнител за   
стъклопакет
Опаковка: 7.50 кг

Полиизобутилен (Бутил)

Хот Мелт
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