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С успешното партньорство на водещи европейски производители, „Рувекс“ е един от пи-

онерите в областта на модерните локални отоплителни системи в България. Все повече 

български семейства ползват тяхната топлина.

ПАЗАР
„Рувекс“ е основана през 1993 г. и е една 
от първите на българския пазар в областта 
на модерните локални отоплителни систе-
ми. Оттогава до днес компанията успя да 
завоюва авторитетна позиция в бранша и 
да изгради доверие в продуктите на редица 
европейски производители. Клиентски ориен-
тираната политика на „Рувекс“ през години-
те създава истински партньорски взаимоот-
ношения, което предопределя по естествен 
път развитието на успешен дистрибуционен 
канал, наброяващ днес над 60 точки на про-
дажба в цялата страна.
През последното десетилетие „Рувекс“ пос-
тепенно се разраства и достига лидерска 
позиция в бранша като най-големия достав-
чик на модерна отоп-
лителна техника и 
специалист в проек-
тирането и изграждане-
то на отоплителни и климатични системи.
Водещите европейски марки, на които „Ру-
векс“ е единственият официален предста-
вител за България от 1995 година, са: De 
Dietrich – иноватор в производството на 
отоплителни котли и бойлери с 320-годишна 
традиция; Global – производител на алумини-
еви радиатори по най-модерна технология; 
Uponor – немски производител, притежаващ 
патента за уникалната система Unipipe 
(гъвкави многослойни тръби с вграден алу-

миний и фитинги, 
приложима в много 
области – отопление, 
охлаждане, водопро-
вод и др.).
Съпричастна с 
проблемите за ус-
тойчиво развитие и 
опазване на околна-
та среда, фирмата 
обръща специално 
внимание и насоч-
ва усилията си 
към въвеждане на 
най-новите техно-
логични разработки 
на продуктите, към 
осъвременяване на 
начина на проекти-
ране на сградните 
инсталации. 

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
Марката „Рувекс – Интелигентни отопли-
телни системи“ е създадена преди около 15 
години с цел да промотира и да предостави 
на българския пазар новите технологии в 

отоплителния и инсталационния бранш. 
Богатата палитра от високотехнологични 
продукти и многобройните семинари и обу-
чения, посветени на изучаването на техни-
те технически характеристики, предимства 
и монтажни принципи, се оказват силен 
мотивационен фактор за потенциалните 
клиенти. Голяма част от фирмите в бран-
ша стават клиенти на „Рувекс“, а по-късно 
повечето от тях оформят и широката й 
дистрибуционна мрежа. 
Множество обекти – престижни бизнес 
сгради, хотели, модерни селскостопански 
постройки и фабрики, както и еднофамилни 
и многоетажни жилищни сгради, са построе-
ни и оборудвани изцяло от „Рувекс“, както 
и от партньори на фирмата в различните 
региони на страната. Сред тях са: Кемпин-
ски Хотел Зографски, Съдебната палата 
– София, Англо-американското училище в кв. 
Панчарево, Модереният жилищен комплекс 
Embassy Suites – София, хипермаркети „Бил-
ла“ и „Кауфланд“, Многопрофилна болница 
„Доверие“ – София, и много други.

ПРОДУКТЪТ
От основаването си „Рувекс“ полага усилия 
за създаване и усъвършенстване на краен 
продукт за потребителите – интелигентна 
отоплителна система. Отоплителната сис-
тема, изградена с котел De Dietrich, алуми-
ниеви радиатори Global и тръбна система 

Unipipe, осигурява необходимата топлина в 
точния момент при най-икономичен режим 
на работа и в екологични параметри.
Регулирането на отоплителната система 
се осъществява от команден център в ко-
тела, който е замислен и специално проек-
тиран да автоматизира цялостно процеса  
и да елиминира нуждата от човешка наме-
са, откъдето идва и определението „инте-
лигентна система“.
Първите системи за водно подово отопле-
ние в България са проектирани и изградени 
от „Рувекс“, а предимствата им са доказа-
ни през дългия период на експлоатация, за 
което говорят ниският разход на енергия 
и високият топлинен комфорт без видими 
отоплителни уреди в помещенията. Алуми-

ниевите радиатори 
Global са известни  
на нашия пазар и 

този имидж е извою-
ван с постоянство в качеството, висока 
топлинна мощност и уникален естетичен 

1995
„Рувекс“ е първата българска фирма, коя-
то членува в браншовата организация на 
отоплителния сектор в Германия – VGH.
Компанията става официален предста-
вител за България на концерна за отоп-
лителна техника De Dietrich, на италиан-
ския завод за алуминиеви радиатори 
Global и на немския производител на 
тръбни системи Unipipe.

www.ruvex.bg

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
Растящите изисквания на пазара към по-
ефективни и високотехнологични уреди и 
инженерингови решения пораждат необходи-
мостта от разширяване на продуктовата 
гама, както и от обучени специалисти, кои-
то да консултират и управляват обектите. 
За тази цел все по-често се провеждат 
специализирани семинари и обучения както 
за техническия и търговския персонал на 
фирмата, така и за дистрибуторската мре-
жа. Изграден е и учебен център с работещи 
газови уреди, който е достъпен за фирме-
ните сервизни специалисти и партньорите, 
които имат нужда от практически умения и 
повече знания.
През 2007 година все по-устойчиво се разви-
ва пазарът на кондензни газови котли с нис-
ки и високи мощности, изградена е и първа-
та котелна централа в България с кондензен 
котел De Dietrich над 400kW. 
„Рувекс“ създава ново направление за изграж-
дане на модерно климатично оборудване на 
сгради и представлява на българския пазар 
UNIFLAIR – лидер в разработването и произ-
водството на висококачествени термопом-
пи и климатични уреди в Италия. Фирмата 
предлага на своите клиенти италианските 
олекотени въздуховоди от полиуретан с 
алуминиева обшивка P3 Ductal, които са съв-
ременна алтернатива на традиционните и 
имат редица предимства пред тях.

ПРОМОЦИЯ
„Интелигентни отоплителни системи“ е 
краткото послание, с което „Рувекс“ гаран-
тира на своите клиенти комфорт и сигур-
ност. Този принцип, заложен в ценностите 
на фирмата още от нейното създаване, 
е водещ и до днес и доказателството за 
това са успехът и традиционните дългого-
дишни взаимоотношения с партньорите и 
клиентите.
Рекламната кампания, свързана с услугата 
на „Рувекс“ „24-часов сервиз“, насочва пот-
ребителите не само към централния сервиз 
на „Рувекс“, но и към представителните 
сервизни центрове, покриващи цялата стра-
на.
На Пловдивския панаир през 2007 „Рувекс“ 
презентира най-новите кондензни котли De 
Dietrich, както и новостите в другите сфе-
ри на дейност на компанията. Посланието 
„Вдъхваме живот на всяка сграда“ е водещо 
в рекламите през 2007 година и информира 

за разширената продуктова гама и за въз-
можностите на фирмата.
„Рувекс“ активно подкрепя спорта и спонсо-
рира дисциплини като колоездене, волейбол, 
ски алпийски дисциплини и други.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
„Рувекс – Интелигентни отоплителни сис-
теми“ е фирма, която гарантира на клиен-
тите си комфорт и сигурност. Целта й е 
да продава системи, а не отделни продукти.
През годините „Рувекс“ отстоява своя прин-
цип за поддържане на високо качество, дори 
и с цената на по-дълъг и труден път към 
крайния успех, но с амбицията да се даде 
предимство на най-доброто.
Индивидуалният подход към всеки клиент 
е традиционен за „Рувекс“ и хората, които 
работят във фирмата, имат потенциала и 
желанието да удовлетворят и най-големите 

претенции на клиента.

В стремежа си към съвършенство „Рувекс“ 
постоянно се доказва като новатор в 
бранша.

20051996
Обособява се и се 
развива сервизното и 
инсталационното звено 
на фирмата. „Рувекс“ 
изгражда най-голямата 
котелна централа в Бъл-
гария с чугунени котли 
De Dietrich в каскада от 
4,35 мегавата мощност.

1999
Складовата база на „Ру-
векс“ наброява над 2000 
разновидности на стоки 
от реномирани произво-
дители. Стартира рабо-
тата на дистрибуционни-
те канали и сервизните 
центрове в страната.

„Рувекс“ 
се преобразува 
в акционерно 
дружество.

Факти, които не знаете за

РУВЕКС

През 1993 г. „Рувекс“ е създадена като 
филиал на най-голямата отоплителна фир-
ма в Западна Германия – Deinzer+Weyland, 
чието лого фирмата носи и до днес.

„Рувекс“ е оборудвала отоплителни 
системи с обща мощност над 1 милион 
киловата.

Над 200 000 кв. м площ е подовото ото-
пление, изградено от „Рувекс“.

„Рувекс“ е на първо място по продажби 
на алуминиеви радиатори Global на гла-
ва от населението в Източна Европа.

През 1792 г. Philippe-Frеdеric de Dietrich е 
кмет на Страсбург и поръчва на капитан 
Rouget de Lisle да напише революционна 
песен – „Марсилезата“, която по-късно 
става химн на Франция; през 1804 г.  
Наполеон Бонапарт взема участие в обно-
вяването на семейния бизнес на фамилия-
та De Dietrich.

R

1993
„Рувекс“ 
е създаде-
на като 
немско-
българско 
дружест-
во.

2003
„Рувекс“ разполага 
с нов офис в град София, 
кв. Младост 3, който е в 
непосредствена близост 
до складовите площи.

дизайн. „Рувекс“ и фирма Global разработ-
ват заедно най-популярния модел алуминиев 
радиатор на българския пазар – VOX. 
С навлизане на новите тенденции в отопли-
телната техника, съобразени с опазването 
на околната среда и стремежа към пости-
гане на по-голяма ефективност, „Рувекс“ 
включва в портфолието си кондензни газови 
котли De Dietrich, които представляват ино-
вационна технология за оползотворяване на 
съдържащата се латентна топлина в изго-
релите газове. Тези уникално конструирани 

уреди са насочени 
към максимално 
спестяване на 
енергия и опаз-

ване на окол-
ната среда, 
като едно-
временно с 
това запаз-

ват високото 
ниво на комфорт. 

Газовият котел на De 
Dietrich от ново поколение 
кондензни газови котли 
– INNOVENS MC, спечелва 
сред много други канди-

дати Диплома и Златен 
медал на Пловдивския 

панаир през 2006 г. в 
категорията „Енергетика и екология, техно-
логия и управление на водите“. 
Слънцето предоставя чиста, безплат-
на и неизчерпаема енергия, която става 
достъпна за хората чрез слънчевите сис-
теми от соларни панели и бойлери на De 
Dietrich. „Рувекс“ разработва соларните 
системи на българския пазар и успешно 
изгражда инсталации с голямо и малко 
потребление на топла вода. Специално 
конструираните комби бойлери за слънче-
ви системи могат да бъдат включени и 
към отоплителната система, така че да 
осигуряват не само подгрята от слънце-
то вода за битови нужди, но тази енергия 

да бъде използвана и като втори енергиен 
източник към съществуващата отопли-
телна система. Над 60% от годишните 
нужди за топла вода могат да бъдат оси-
гурени чрез соларна система на 
De Dietrich.


