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Централен офис
София, България

ISE Industries
общ поглед
Решения - ориентирани към клиента
В зависимост от изискванията и нуждите на всеки
наш клиент

Без значение дали това е един продукт, цялостна
система или инсталация.
Възползвайте се от нашия опит, адаптивност и
устойчивост, съчетани с иновативност.
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ISE Industries GmbH
Дюселдорф, Германия

ISE Industries d.o.o.
Вараждин, Хърватия

 Индустриално оборудване
 Проектиране
 Монтажи
 Управление на проекти

M o n ta g e n

Сектор

Индустриални монтажи
 Монтажи
 Демонтажи
 Преместване
 LifeCycle-Партньор

Сектор

Енергия и Околна среда

Индустриални услуги

Индустриално оборудване

ISE Montagen Ltd.
София, България

ISE Energy Ltd.
София, България

Сектор

Сектор

 Проектиране
 Инженеринг
 Управление на проекти
 Инвеститорски надзор
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 Индустрия
 Населени места
 Селско стопанство
 Жилищни, търговски и
търговски сгради

Industrial
Solutions

Z&E BAU Ltd.
София, България
Сектор

Строителство
 Проектиране
 Строително-Монтажни
работи
 Довършителни работи
 Арт декорации

ISE Industrial Solutions Ltd.
Пловдив, България
Сектор

Аутсорсинг
 Производство
 Асемблиране
 Администриране
 Автомобили под наем
 Информационна и
комуникационна поддръжка

ISE Industries

Нашата мисия

ISE Industries прие мисията да доставя качество на най-добрата цена.

Ключова компетентност в индустриалните сектори:
СТРОИТЕЛСТВО
ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ
ПРЕРАБОТКА НА
ОТПАДЪЦИ
ДЪРВОПРЕРАБОТКА

Industries

Нашият девиз

Рентабилност, екологосъобразност, безопасност и спазване на крайните срокове за всички проекти.
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И
ЦИМЕНТ
ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА
ВЪТРЕШНОЗАВОДСКА
ЛОГИСТИКА

Гледайте на нас като дългосрочен стратегически партньор
с желание да помогне за оптимизирането на инвестициите
и производствените процеси, както и за успеха на вашата
компания чрез активно участие във всяка стъпка.
Ще се радваме да участваме още от пред-проектната фаза, за да
намерим общи проактивни решения и оптимално използване на
потенциалните технологични синергии.

ЗНАЕМ КАКВО Е ВАЖНО

ISE Energy

ЗА КОНСТРУКЦИЯТА:

E n e r g y
Благодарение на опита на нашият екип в стотици успешни проекти и дългосрочните взаимоотношения със
световните лидери в областта на технологиите, ние можем да станем ваши ПАРТНЬОРИ ДО ЖИВОТ.

РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА, ОБЩЕСТВЕНИ
И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

 ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕНИ БЕТОННИ ФОРМИ – леки, армирани със стомана, блокове от полистирол
и допълнителни елементи за много бързо изграждане на сгради с висока енергийна ефективност и сеизмична
устойчивост по всеки архитектурен проект.

НАШАТА МИСИЯ

Да разработим, проектираме, доставим, построим и инсталираме за вас :
 ЕНЕРГИЙНО НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО
 НАЙ-ЕКОЛОГИЧНО
 НАЙ-ВЪЗОБНОВЯЕМО
 НАЙ-ИНТЕГРИРАНО
 НАЙ-РЕНТАБИЛНО
 НАЙ-НАДЕЖНО

РЕШЕНИЕ
ЗА
ВАШИТЕ:

ЖИЛИЩНА,
ОБЩЕСТВЕНА или
ТЪРГОВСКА СГРАДА
ПРОИЗВОДСТВЕНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗЕМЕДЕЛСКО
СЪОРЪЖЕНИЕ

 ВАКУУМНО ИЗСУШЕНИ ДЪРВЕНИ ТРУПИ – за изграждане
на естетични и екологични, енергийно ефективни жилища,
ресторанти, хотели, офиси и др.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЗНАЕМ КАК

ISE Energy

РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА, ОБЩЕСТВЕНИ
И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО:

E n e r g y

ЗА ТЕРМОИЗОЛИРАНЕ:
 ТЕЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ – Боя с нано-сфери за външни и вътрешни приложения - изключително леко,
пространство- и време- спестяващо решение за пестене на енергия във вашата сграда или тръбопровод с
1 мм здрава, естетична, водоустойчива, но дишаща изолация за стени, подове, тавани или фасади.

 ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ИНТЕГРИРАНИ В СГРАДИТЕ – голямо
разнообразие от уникални фотоволтаични панели, специално проектирани
за лесна и естетична интеграция в сградите: Тандемни μc-Si модули рамкирани, без рамки, полупрозрачни, непрозрачни в различни цветове
и размери, двустранни - за покривна интеграция, окачени фасади, навеси,
оберлихти, вертикални шумо и прахо защитни прегради и т.н.

 СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНО
ТОПЛО- И ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО

 ПРОЗРАЧНА ТЕЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ – безцветна прозрачна
боя с нано-сфери за външно и вътрешно покритие на стъкла - до
80% пропускливост на видимата светлина при блокиране на 90%
от ултравиолетовите и с около 70% на инфрачервените лъчи уникален начин за пестене на енергия, при запазване на същият
комфорт на визуална осветеност в сградите.

Базирани на двигатели с вътрешно
горене или газови турбини перфектно решение за сгради с
постоянна консумация на топлина,
като болници, плувни басейни, СПА
центрове и др.

ЗНАЕМ КАК
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РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА, ОБЩЕСТВЕНИ
И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ:

 ЛЪЧИСТИ СИСТЕМИ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ И
ОХЛАЖДАНЕ

E n e r g y

Стандартно лъчисто отопление

Отопление с алуминиев панел

Разпределение на температурата

 КОНДЕНЗНИ КОТЛИ, ХИБРИДНИ ТЕРМОПОМПИ И
ТЕРМО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ - Интегрирани високо енергийно
ефективни и възобновяеми решения за отопление, охлаждане и
битова гореща вода, за вътрешен или външен монтаж.

Голяма инертност
Температурни пикове над тръбата

 ТОПЛИНА ЗА ОХЛАЖДАНЕ - охладителни системи базирани на абсорбционни
чилъри за оползотворяване на топлината от различни източници: Централни
отоплителни системи, Термо-соларни системи, Отпадъчна топлина.
 СОЛАРНО ОХЛАЖДАНЕ
И ОТОПЛЕНИЕ - гама от
правотокови инверторни
климатици. Климатиците
са директно захранвани от
фотоволтаични панели с
постоянен ток - хибридни или
100% офсетни - елегантно, евтино
решение за директно използване
на слънчевата енергия.

По-бързо загряване
Равномерна температура на повърхност

16 18 20 22 24° C

16 18 20 22 24 26 28 30° C

Подово отопление

Таванно отопление

ЗА ИНТЕЛИГЕНТНO И СИГУРНО УПРАВЛЕНИЕ:
 Z-WAVE БАЗИРАНИ БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
лесни за инсталиране, надстройка
и използване системи за сградна
автоматизация, мониторинг и контрол на
потреблението на енергия, с вградени
сензори за сигурност (дим, наводнение,
предотвратяване на кражби и скрити камери)

 Full-DC Inverter Aircon
 Solar Panel
 MPPT Solar Controler
 Gell Battery

ЗНАЕМ КАК
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РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА, ОБЩЕСТВЕНИ
И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА

E n e r g y

ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ:
 ФОТОВОЛТАИЧНО LED
ОСВЕТЛЕНИЕ – системи за
ДИРЕКТНО използване на правият
DC ток от фотоволтаичните панели за
осветление на помещения или дворове.
Съвременното решение за използване
в помещенията на слънчевата светлина,
съответно за постигане на голям
светлинен комфорт с по-малко загуби и
консумация на енергия.

ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ:
 САМОСТОЯТЕЛНА
ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕГЕНЕРАЦИЯ компактни и лесни за инсталиране
УРЕДИ за освежаване на
въздуха в помещението с до
85% регенериране на енергия
в изхвърленият въздух. Без
въздуховоди, с вградени филтри
за прах, безшумни, вграден датчик
за влажност, дистанционно
управление.

Вентилационен модул с
автоматични капаци
(включени в комплекта на
доставка VENTO A50-1 / A50-1 S)

Пластмасов телескопичен въздуховод

AH-S вентилационна външна капачка за
тънки стени (включена в комплекта за
доставка VENTO A50 S / A50-1 S)

G3 филтри с
антибактериално
покритие

Вентилационен модул с автоматични
капаци (включен в комплекта за
доставка VENTO A50 / A50 S)

Вентилаторът е ИЗКЛ. Вентилаторът е ВКЛЮЧ.
(Капаците са ЗАТВОРЕНИ) (Капаците са ОТВОРЕНИ)

РЕШЕНИЯ ЗА
ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ
- благодарение на патентован дизайн, тези
парогенератори имат компактни размери,
бърз старт, изключително суха и чиста
наситена или прегрята пара, съчетана
с възможно най-висока горивна
ефективност. Предлагат се в широк обхват
на капацитет и налягане: от 100 до 20 000
кг/час и от 6 до 100 barg. Благодарение
на компактните си размери и
практически без опасност от
експлозия, те са идеален избор за монтиране на шасита или в контейнери, за безнадзорни парни инсталации
до ключ. Уникалната конструкция на горелките позволява работа на всякакъв вид течни или газообразни
горива, многофункционални приложения, интегрирани дюзи за премахване на саждите от повърхностите на
топлообменника.

ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ:

Керамични енергиен акумулатор
(регенератор) с антибактериално покритие

Реверсивен аксиален
вентилатор с EC мотор,
интегрирана защита срещу
прегряване и сачмени лагери

AH вентилационна външна
капачка за стандартна
дебелина на стената
(включен в комплекта за
доставка VENTO A50 / A50-1)

 КОТЛИ ЗА ПРЕГРЯТА ВОДА – Висококачествени
стоманени котли за производство на прегрята вода
- до 160O C - за по-ефективна, отколкото с пара,
доставка на топлина за производствените процеси.
 ПОДГРЕВАТЕЛИ НА ТЕРМИЧНО МАСЛО
– За алтернативна, по-безопасна, отколкото с
пара, доставка на високотемпературна топлинна
енергия – без високо и опасно
налягане, без нужда от постоянно
наблюдение.

ЗНАЕМ КАК
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ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСТВО:

РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

E n e r g y

ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ:

 СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА/ СТУД И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
(КО- И ПОЛИ- ГЕНЕРАЦИЯ) – Завършени „до ключ“ системи, базирани на двигатели с вътрешно горене, газови
или парни турбини. Проектирани да отговарят точно на енергийните нужди по време на производствените
процеси с максимална горивна ефективност и използване на енергията.

 КОНДЕНЗНИ КОТЛИ,
ХИБРИДНИ ТЕРМОПОМПИ И
ТЕРМО-СОЛАРНИ СИСТЕМИ Интегрирани високо енергийно
ефективни и възобновяеми решения
за отопление, охлаждане и битова
гореща вода, за вътрешен или
външен монтаж.
 ТОПЛИНА-ЗА-ОХЛАЖДАНЕ охладителни системи базирани на
абсорбционни чилъри за оползотворяване
на топлината от различни източници:
Централни отоплителни системи,
Термо-соларни системи, Отпадъчна топлина.

 ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – твърди или гъвкави тънкослойни панели – идеално решение за
производство на електроенергия от покривите и фасадите на производствените сгради.

 ЛЪЧИСТИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ:
• ИНФРАЧЕРВЕНИ ЧЕРНИ ТРЪБИ - идеално
решение за високи помещения, за директно
затопляне на хората само в обитаемите зони.

Стандартно отопление

С черни тръби

• ОТОПЛЕНИЕ/ОХЛАЖДАНЕ С ЛЪЧИСТИ
СИСТЕМИ – за по-комфортно и ефективно
отопление/ охлаждане на обитаемите площи
и където не е желано
въздушно течение.

ЗНАЕМ КАК

ISE Energy
РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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 НА ОТПАДНА ЛИГНИНО - ЦЕЛУЛОЗНА БИОМАСА
– системи за чисто изгаряне или термична газификация.
Производство на Сингаз и на полезна електро енергия,
топлина (пара или топла вода) и студ.

ТРЕТИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:
 НА ОРГАНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ – Патентовани и компактни системи за напълно - до 95% анаеробно
разграждане и неутрализиране на биоразградими органични отпадъци. Производство на: биогаз и полезна
енергия – топлина, студ или електричество.

• За течни органични отпадъци суроватка, кланични отпадъци, кръв
и отпадъчно олио.

 НА ОТПАДНА ПЛАСТМАСА - Системи за термична газификация.
Производство на горива - Сингаз (Синдизел) и производство на
електро и топлоенергия.
Сингаз
Биомаса или индустриални
отпадъци (разпределени и подготвени)

Отпадъци

• За сухи органични отпадъци - от производството и продажбата на храни.

Сингаз
Гориво
Въглища

Въглени (сажди)

Течно Гориво

ЗНАЕМ КАК
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РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО – Топлообменници, базирани на принципа на топлинната
тръба с различни защитни покрития на стените на тръбите и системи за почистване, в зависимост от
замърсяването на потоците с отпадна енергия. В комбинация с ORC турбини - ефикасно решение за
оползотворяване на отпадна топлина и производство на електроенергия в стоманодобивната, циментовата,
петролната и други индустрии.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА:

HEAT
OUT

 ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАРА – гама от уникални, патентовани топлообменници,
способни да трансформират всеки поток от отпадна енергия във висококачествена пара.

HEAT
OUT

Partition

HEAT
IN

HEAT
IN

ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ:
 SIEMENS БАЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ – интегрирани системи за интелигентно
наблюдение и управление на производствените процеси.
 ЖИЧНИ И БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ ЗА АКТИВНО ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ - интелигентни системи за
измерване, визуализация и управление на масовите и енергийните потоци в производствените процеси.

ЗНАЕМ КАК
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ТРЕТИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ:

РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДОВЕТЕ
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РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДОВЕТЕ
 СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА/ СТУД
И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО (КО- И ПОЛИ- ГЕНЕРАЦИЯ) – Завършени „до ключ“
системи, базирани на двигатели с вътрешно горене, газови или парни
турбини. Проектирани да отговарят точно на енергийните нужди на
населеното място или жилищен квартал, с максимална горивна
ефективност и използване на енергията.

 ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ – полупрозрачни или
двустранни µc-Si тандемни панели – перфектно решение
за производство на електроенергия от покриви и фасади на
паркинги, автобусни и други транспортни станции, вертикални
щитове срещу шум и прах и други.

НЕЗАВИСИМИ СВЕТОДИОДНИ СОЛАРНИ УЛИЧНИ ЛАМПИ
С ИНТЕГРИРАН ИЛИ РАЗДЕЛЕН ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ
– идеално решение за улично или парково осветление - с
възобновяема енергия и без кабели.

 НА ОРГАНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ:
• СУХО АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ –
патентовани, компактни, тип кутии, системи за
анаеробно разграждане и неутрализиране на сухи
- с повече от 25% сухо вещество, биоразградими
кухненски органични отпадъци. Производство
на Биогаз, Биометан и полезни електричество,
топлина или студ. Производство на торове.

• ТЕЧНО АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ
– системи от различен тип за анаеробно
разграждане и неутрализиране на течни
или полутечни - с по-малко от 25% сухо
вещество, биоразградими органични
отпадъци, като утайка от пречистване на
отпадъчни води. Производство на Биогаз,
Биометан и полезни електричество, топлина
или студ. Производство на торове.

 ЗА ОТПАДНА ДЪРВЕСНА
БИОМАСА ИЛИ RDF –
Системи за чисто изгаряне
или термична газификация
на лигнино-целулозна
отпадъчна биомаса или RDF
след механично сепариране
на твърдите битови отпадъци.
Сингаз и производство на
полезни електричество,
топлина или студ.

ЗНАЕМ КАК

ISE Montagen Ltd.
M o n ta g e n
ИНДУСТРИАЛЕН МОНТАЖ НА ВИСОКО НИВО
Основните ни компетенции са механичен и ел монтаж, поддръжка и
ремонт на промишлени предприятия в световен мащаб.
Ако е необходимо, можете да допълните екипа си за монтаж с
нашите служители или ние да поемем отговорността за цялостното
инсталиране като проект с обща цена.

Предимствата за Вас
Получавате вашите инсталации или стоманени конструкции, монтирани до съгласуван срок, с най-високо
качество и на най-добра цена.
Също така сме партньори по поддръжка на вашите ценни инсталации и вашето производство през цялата
година. С нас имате бизнес партньор за целия жизнен цикъл на съоръженията.
Нашите професионалисти са надеждни, адаптивни, отдадени и имат дългогодишен опит.

ЗНАЕМ КАК

ISE Montagen Ltd.
M o n ta g e n
Индустриални Сектори

КОМПЕТЕНТНОСТ В ИНДУСТРИАЛНИЯТ МОНТАЖ

ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ

Обхват на услугите:

ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТА И ПРОЕКТА

ВЪТРЕШНОЗАВОДСКА
ЛОГИСТИКА

МЕХАНИЧЕН И ЕЛ МОНТАЖ

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ
СИСТЕМИ

КАМЪК, ЗЕМЯ И ЦИМЕНТ

ДЕМОНТАЖ

ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАРТНЬОР ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕРСОНАЛ

ФОТОВОЛТАИЦИ
Професионализмът,
адаптивността и
високото ниво на
работа ще надхвърлят
очакванията ви.

ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА
ПРОМИШЛЕНОСТ

Нашето мото

Работи здраво, но безопасно!

ЗНАЕМ КАК

ISE Montagen Ltd.
M o n ta g e n
Нашата мисия - нашите знания
Най-големите ни активи и основа за високото качество са знанията и уменията на
нашите служители, както и тяхното отношение към нашите клиенти.

Ключа на нашия успех:
 Уважение към хората във всички аспекти
 Без оглед на тяхната националност
 Конструктивно разрешаване на конфликтите

ЗНАЕМ КАК

Zdravchev & Egger Bau
ПРОЕКТИРАНЕ & СТРОИТЕЛСТВО

Довършителни работи
Изработка и прецизност във всеки финален
детайл - нашия отличителен подпис.

Проектиране
Прецизният и подробен дизайн е от решаващо значение за успешното
изпълнение на всеки проект за строителство или модернизация.

В интерес на нашите клиенти, ние можем да изготвим и 3D проекти, което не само помагат за по-добро
разбиране, но и водят до намаляване на времето за строеж или инсталиране.

Строителство

Арт декорации
Нека направим вашите мечти реалност.

За успешното изпълнение на строителните
работи са много важни три ключови фактора
- организацията, квалифицираният персонал
и най-съвременните инструменти. Ние
имаме всички тях и доказателствата за
това са нашите препоръки.

Ние строим живота ви

ISE Industrial Solutions
АУТСОРСИНГ
Стратегическото използване на външни ресурси

Industrial
Solutions

Намаляването на разходите или броя на служителите са най-честите причини за
възлагане на външни поръчки.
Отворената комуникация и оперативната подкрепа са много важни за успешния
процес на аутсорсинг. Управлението на взаимоотношенията е една от основните
ни задачи, за да подобрим ефективността по най-добрият начин.

ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ
The strategic use

OUTSOURCING

ПРОИЗВОДСТВО

of outside resources

Управление на
взаимоотношенията
при Аутсорсинг:
 цели и задачи на фирмата
 визия и план
 въпроси, свързани с персонала
 подкрепа и участие
 финансова обосновка

СГЛОБЯВАНЕ

COMPANY
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Outs

SUPPORT
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ourc

АДМИНИСТРИРАНЕ

VISION
and
PLAN

ing
PERSONNEL
ISSUES

ПРЕВОЗ
IT
Поддържането на постоянен брой служители, собствен
автомобилен парк, режийни разходи - всичко това изисква
средства. Особено в случай на намалено използване, тези
разходи поглъщат печалбата от по-добри времена.

Доверието е процес

ИСЕ Индустрис ЕООД
Бул. Цариградско Шосе 53, Бл.2, Ап.4
1124 София, България
моб.: +359 879 333408
e-mail: office@ise.industries
www.ise-industries.com

Industries
Germany

Industries
C r o at i a

Industries

Industrial
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E n e r g y

M o n ta g e n

ИСЕ Енерджи ООД

ИСЕ Монтажен ООД

Здравчев и Егер Бау ООД

ИСЕ Индустриал
Сервиз ЕООД

ИСЕ Индустрис ГмбХ

ИСЕ Индустрис
Хърватия д. о. о.

Ул. Антон Бец 27
40223 Дюселдорф, Германия
тел.: +49 211 336841-33
факс.: +49 211 336841-34
e-mail: office.de@ise.industries

Бул. Вилка Новака 48K
42009 Вараждин, Хърватия
моб.: +385 993 391791
тел.: +385 42 305104
e-mail: office.hr@ise.industries

Бул. Цариградско Шосе 53, бл.2, ап.4
1124 София, България
моб.: +359 879 333408
e-mail: energy@ise.industries

Бул. Цариградско Шосе 53, бл.2, ап.4
1124 София, България
моб.: +359 879 333408
e-mail: office@ise-montagen.com

Бул. Цариградско Шосе 53, бл.2, ап.4
1124 София, България
моб.: +359 895 665757
e-mail: ZEoffice@ise.industries

Ул. Райко Жинзифов 24
4000 Пловдив, България
моб.: +359 878 333097
e-mail: office@ise.industries
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