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ЗА КОМПАНИЯТА  
  

 „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД е национален лидер в 
производството на електродомакински уреди, утвърдил се през 

последните десетилетия и на европейския пазар. Вече 31 години 
компанията предлага на своите потребители и търговски 

партньори широка гама от висококачествени продукти: над 400 
модела бойлери, готварски и отоплителни уреди, термопомпени и 
термосифонни системи, буферни съдове, слънчеви колектори и 

др. 
 Седалището и производствените бази на „ЕЛДОМИНВЕСТ” 

ООД се намират в морската столица на България – гр. Варна. 
Дружеството разполага с три завода, оборудвани с 

автоматизирани линии от последно поколение, като за високото 
качество и надеждност на уредите ЕЛДОМ се грижат над 540 

висококвалифицирани специалисти, наследници на 
половинвековна традиция в производството на бяла техника. 
 През последните години инвестиционната политика на 
компанията е насочена основно към създаването на уреди и 
системи, използващи възобновяеми енергийни източници. 

 



 
ПОРТФОЛИО 

 „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД съсредоточава усилията си в разработката и 
производството на водонагреватели системи, използващи ВЕИ: 

 
 Комбинирани бойлери с един или два топлообменника за 

монтаж на стена с вместимост от 80 до 200л.  
 
 Високоефективни свободно стоящи бойлери с един или два 

топлообменника.  
 
 Плоски слънчеви панели със селективен абсорбер.  
 
 Вакуумно-тръбни слънчеви колектори   
 
 Термосифонни системи под налягане за равен и скатен покрив.  
 
 Буферни съдове с различна вместимост - от 80 до 2000л. 
 
 Термопомпени бойлери с обем  120 и 150л. 
 
 Термопомпени системи с вместимост от 300л. Те не само 

осигуряват БГВ,  отопление и охлаждане, но при това значително 
намаляват разхода на електроенергия. 

  
 



„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД е един от производителите с най-
широк моделен асортимент при класическите електрически 
бойлери.  

Продуктовата линия включва над 250 модела: 
 

•Електрически бойлери за монтаж под и над мивка,  
•Акумулиращи бойлери за монтаж на стена. 
•Стоящи бойлери 
•Моментнонагряващи (проточни) бойлери 
         Повече от 10 години компанията се специализира в 
производство не само на уреди и системи за загряване на 
вода, но и на: 
•Малки готварски печки с висока енергийна ефективност 
- клас А.  
•Готварски плотове за вграждане - електрически, в 
комбинация с газ или изцяло газови готварски плотове.   
•Стенни електрически конвектори 
•Подови електрически конвектори 
 



 
 
 

 
 КАЧЕСТВО  

 
 „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД гарантира за качество на продуктите си 

във всички етапи от бизнес процеса: проектиране, 
производство, логистика и сервиз. Строгото придържане към 
принципите на устойчиво развитие и екологичните стандарти 
е главният и стратегически приоритет на мениджмънта на 
дружеството. Интегрираната система за управление на 
качеството е сертифицирана в съответствие с изискванията на 
ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

 
 Като член са European Committee of Domestic Equipment 

Manufacturers (CECED),  ELDOMINVEST активно работи по 
подобряване енергийната ефективност на продуктите-   
въвеждат се все по-енергийноефективни технологии. Това е 
гаранцията, че на клиентите се предлагат високо качествени 
уреди със значително по-добри параметри от минималните 
стандарти за енергийно етикетиране.  
 



 
 
 
 
 
 
 

ПАЗАРИ 

  ЕС, Руската Федерация, Украйна, 
Африка, САЩ  и Близкия Изток  са само 
част от пазара, в който „ЕЛДОМИНВЕСТ” 
ООД изнася продукцията си.  

 
  Уредите под марката „ЕЛДОМ” се 

радват на забележителен интерес,  заради 
надеждността, гарантираното качество и 
отличните експлоатационни 
характеристики.   

  
 



БЛАГОДАРЯ ЗА 
  

ВНИМАНИЕТО! 


