
 
 
 

ПАКЕТНИ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ 
 
 
 

Нашата фирма изработи инновативни пакети от услуги с цел да подпомагаме нашите клиенти и 

дългогодишни партньори. Тези услуги имат целта да подобрият техническото изпълнение на вашите проекти, 

също така да увеличат префесионализма на вашата дейност. Искаме да споделим нашия Know-How и 

международен опит с вас. Имаме 20 години международен опит при проектиране и изграждане на мълниезащитни 

и заземителни системи.  
 

 

ПАКЕТ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ: 
 

 
Включени услуги: 

 
1. Проверка и ревизии на изработените проекти за 

мълниезащита и заземявяне от проектанти, с цел да 
установим дали отговарят на международните 
изисквания. 

 

2. Направа на технически и работни проекти по мълниезащита и 
заземяване с експерти по тези материи. Използваме 
професионални софтуери и най-актуална международна 
информация по темата. 

 

3. Консултации и надзор по време на изпълнение на тези 
системи. 

 

 

ПАКЕТ ЗА ПРОЕКТАНТИ: 
 

 
Включени услуги: 

 
1. Технически консултации при изработка на вашите 

технически и работни проекти. Разполагаме с най-
актуалната международна информация и Know How по тази 
тема. 

 
2. Направа на Оценка на Риска от мълнии според БДС EN 

62305-3 с използване на професионални софтуери. 

 

3. Изчисления и моделиране на заземителни системи с 
професионални софтуери. 

 

4. Измерване на специфичното съпротивление на почвата на 
вашите обекти преди проектиране. 

 
 
 

LIGHTNING PROTECTION • GROUNDING SYSTHEMS • CORROSION PROTECTION SYSTEMS • ENERGY MANAGEMENT INSPECTIONS & CONSULTING • SURGE  
PROTECTION • ELCTRICAL PROJECTS • INSTALATONS & MAINTENANCE 

 
www.paradise-electric.eu | Facebook | YouTube | LinkedIn | office@paradise-electric.eu 

 
Telephone: + 359 32 588 916 | Headquarters Address: Boulevard "Tsar Boris III Obedinitel" 33, 4000 Plovdiv, Bulgaria 

 
Paradise Electric Group ® All Rights Reserved 

https://paradise-electric.eu/en/
https://www.facebook.com/paradise.electric.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCL-uB6RKlRQnAhhtLhSQT3A/videos
https://www.linkedin.com/company/paradise-electric
mailto:office@paradise-electric.eu


 

 

4. Диагностициране и проверка на съществуващите 
инсталирани системи за мълниезащита и заземяване. 

 

5. Преференциални цени на нашите продукти за членове на 
нашия клуб: „Зевс“. 

 

6. Обучение на технически персонал в тези фирми, които 
изпълняват тези системи. 

 

7. Професионално и експерно изпълнение на 
мълниезащитни и заземителни системи в техните 
строителни обекти. 

 

8. Оценка и диагностика на мълниезащитните система на 
обектите 

 
9. Годишно заснемане и диагностика на мълниезащитна и 

заземителна  уредба на завършени обекти. 
 
 

 

Предимства на Пакетната услуга: 
 

Преференциални крайни цени  
Приоритетно изпълнение на проектите 

Преференции за членове на клуб „Зевс“  
Подарък книга наръчник по мълниезащита 
Акаунт мениджмънт „Корпоративен клиент“ 

 

 

Цена на пакета: моля изпратете запитване на официлания 
ни e-mail адрес и член на екипа ще се свърже с Вас. 

 

 

5. За всички тези услуги изпратете запитване, на 
разположение сме за да ви подкрепим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Предимства на Пакетната услуга: 
 

Преференциални крайни цени  
Приоритетно изпълнение на проектите 

Преференции за членове на клуб „Зевс“  
Подарък книга наръчник по мълниезащита 

Акаунт мениджмънт „Корпоративен клиент“ 

 

Цена на пакета: моля изпратете запитване на официлания 
ни e-mail адрес и член на екипа ще се свърже с Вас. 
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