'ХЕРА 66' ООД
Нашите продукти
ОГРАДИ И ПРЕГРАДИ
Оградите от ковано желязо, които предлагаме са стилни и в същото време здрави и
сигурни. Оградните пана от ковано желязо се изработват според избрания модел или
възложения от клиента проект. Използват се техники за устойчивост на продукта при външни
атмосферни условия.
ВРАТИ, ПОРТАЛИ
Вратите и портите са важна част от външния вид на всяка къща, хотел или вила. Когато са
съчетани добре с останалите части на екстериора, те допринасят за цялостната хармония на
сградата. Кованото желязо дава усещане за сигурност и защита и в същото време чувство за
стил и елегантност.
ПАРАПЕТИ И РЕШЕТКИ, КОЗИРКИ И СЕННИЦИ
Парапети за балкони, тераси, вътрешни и външни стълбища. Парапетите са задължителен
елемент за окончателното оформяне на всяка сграда. Наред с това те са част от цялостния
интериора на дома, офиса или вилата, съчетаващи функционалността с красотата и здравината
на кованото желязо.
ПРОМИШЛЕНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ, ЗАВАРЕНИ ТРЪБОПРОВОДИ
Предлагаме изработване на леки метални конструкции, като навеси (за паркинги, промишлени,
стопански и селскостопански навеси), халета, скелета за шатри, гаражни тенти,беседки и
перголи Конструкциите могат да са с винил или поликарбонат покритие в зависимост от
желания проект. Изграждаме заварени тръбопроводи.
Защо да изберете нас?

Предлагаме изделия с високо
качество на достъпни цени!

Ако това Ви интересува, имате въпроси
или се нуждаете от повече
информация натиснете тук!

Производствен капацитет
„Хера 66” произвежда различни метални изделия в следните категории:
 огради, решетки;
 парапети;
 врати;
 метални конструкции;
 интериорни аксесоари, декорации и др.
Продуктите могат да бъдат произведени изцяло от ръчно ковани детайли по решение и модел
на клиента.
Технологични възможности
 „Хера 66” ООД е производител на изделия от ковано желязо.
 Дейността ни обхваща проектиране, изработка и монтаж на нашите продукти.
 Дружеството ни за кратко време се утвърди като водещо в региона при производството
на изделия от ковано желязо.
 „Хера 66” разполага с добре оборудвана производствена база, където се изработват
всички предлагани от Нас изделия от кован метал
 Осигуряваме монтаж.
Предлагани услуги
„Хера 66” предлага следните железарски, заваръчни и стругаро - фрезиски услуги:
 изработка, доставка и монтаж на метални входни врати на апартаменти;
 входни врати на блокове с пощенски кутии и решетки;
 направа на различни видове леки носещи конструкции;
 изработване на стругарски детайли;
 огъване на профили.
Политика по качество
Декларираме следната политика по качеството:
 Наша първостепенна цел е повишаване качеството на производствения процес и
предлаганите изделия и услуги;
 Организираме и провеждаме пазарна стратегия, ориентирана към клиента и неговите
изисквания, на основата на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите
от фирмата продукти.

