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  средата на януари към български-
те производители на КИП и А, разпо-
лагащи със собствени административ-
но-производствени центрове в стра-
ната, се присъедини и фирма INTIEL. Със
специално парти, на което по тради-
ция бе отслужен водосвет, екипът на
INTIEL в присъствието на партньори,
колеги и приятели отбеляза търже-
ствено откриването на новата про-
изводствена сграда. Изграждането на
административно-производствен
център на INTIEL в морския ни курорт
Поморие стана повод редица гости да
споделят увереността си, че доброто
развитие на INTIEL е доказателство,
че пред българските производители на
КИП и А съществуват добри перспек-
тиви за развитие. "Увеличеният капа-
цитет за производство, който се
превърна в реалност след откриване-
то на новия производствен център, ще
доведе до по-трайно присъствие на из-
делията с марка INTIEL в България, как-
то и до разширяване на международ-
ните пазари на фирмата", заяви на
тържеството управителят на фирма-
та инж. Петьо Тодоров.

В новия административно-произ-
водствен център INTIEL ще продължи
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Успехът на българските производители зависи от високото качество, заявяват от INTIEL

да произвежда досегашната продук-
това гама, която обхваща контроле-
ри за управление на отоплителни,
слънчеви, климатични, вентилационни
и хладилни инсталации, както и дифе-
ренциални термостати", информира
ръководството на фирмата. Освен
изброените технически средства,
INTIEL се занимава и с развой, произ-
водство и сервиз на резервирани зах-
ранвания за циркулационни помпи,
терморегулатори, регулатори на
ниво, стълбищни автомати, фазови
релета релета за време, фоторелета,
регулатори на влажност, КИП табла
и други продукти.

За нуждите на инженерния процес в
INTIEL, производствената база е раз-
делена на два сектора - конструкти-
вен и производствен. "Отделите рабо-
тят в тясно сътрудничество помеж-
ду си, с цел подобряване качеството
на вече съществуващите продукти и
разработването на нови изделия, съоб-
разени със спецификите и потребнос-
тите на българския пазар. Освен про-
изводствен, сградата в Поморие е и
основен логистичен център на INTIEL,
който обслужва всички клиенти на фир-
мата. С удовлетвореност бих могъл да
съобщя, че към настоящия момент кли-

ентите ни от цялата страна наброя-
ват повече от 450 инженерингови
фирми", коментира производствената
и търговска организация на фирмата
г-н Тодоров.

"За да има успех, всеки производи-
тел трябва да заложи на високо каче-
ство на продукцията и коректност
към клиентите. След приемането ни
за член на Европейския съюз очакваме
да се засили контролът по отношение
качеството на произвежданата елек-
тронна техника, както и на съответ-
стващи на изискванията производ-
ствени условия", заявява в отговор на
въпроса какви промени трябва да очак-
ва българският бизнес след приемане-
то ни за член на Европейския съюз инж.
Тодоров.
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