
 

 

1 

Pureco България 

Среща с проектантите 
16-17 октомври 2021 

място: ПЦ „мини Марица-изток“, Старозагорски минерални бани 

 
Скъпи проектанти! 

 

Pureco Ltd, 100% унгарска компания, е основател на повече от десет частично притежавани групи от 

компании, които разработват, произвеждат и продават устойчиви и достъпни решения и продукти за 

управление на водите в шест държави на два континента. Освен това, Pureco изпълнява сложни проекти 

за водите и околната среда. Неговите предимно самостоятелно разработени и частично патентовани 

продукти и решения служат за опазване на околната среда и устойчиво, и достъпно управление на 

общински, промишлени и селскостопански води в повече от двадесет държави на четири континента.  

 

Пуреко България, като една от най-новите компании на Pureco е активна в България в областта на 

решенията, свързани с дъждовните води, като пречистване, съхранение, инфилтрация и задържане. 

Освен висококачествени инженерни решения, PURECO поставя голям акцент върху рентабилността. 

Далеч отвъд рентабилността на разработването на продукти, проектирането и производството и 

изграждането на сложно оборудване, ние вземаме предвид разходите за инсталиране, експлоатация и 

поддръжка. 

 

Проектантите и строителните инженери в България са много важни за нас. Ние правим всичко възможно 

да им предоставим комплексни решения от самото начало. Целта е да предоставим възможно най-много 

информация от един източник, като спестявате време и енергия. 

 

В същото време, с нашия подход, ориентиран към решения и иновативни перспективи, можем да 

подобрим и разширим нашата продуктова гама. Работейки ефективно с нашите дизайнерски партньори, 

бихме искали да споделим с вас възможно най -много информация за нашите продукти, професионален 

опит, бих искал да ви поканя на срещата на дизайнерите на Pureco, за да обсъдим и да се консултираме 

заедно относно най -новите ни иновации. 

 

Дата: 16-17 октомври 2021 

Място: ПЦ „Мини Марица-изток“, Старозагорски минерални бани 

Настаняването е осигурено за всички участници. 

 

Събитието е безплатно, но е нужна регистрация.  

Моля, направете своята регистрация на връзката по-долу, не по-късно от 08.10.2021 г. 

Registration LINK 

 

Вашето участие е високо оценено! Очакваме Ви с нетърпение на тазгодишната среща на Pureco с 

проектантите! Едно полезно събитие! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXJMX2HqE2K9LBGmoqiP0TafblsgGljcsuG292H4dAkJaAwQ/viewform

