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The GC-Group 
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 889 локации 
 

 116 независими компании 
 

 Повече от 13.000 служители,  
1.610 ангажирани в продажбите 
 

 630 складове за експресна 
продажба (ABEX) 
 

 191  шоурума 
 

 Повече от 85.000 клиента 
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The GC-Group  в 

Европа 

•Санитарни продукти 

•Отопление и вентилация 

•Електро материали 

• Инструменти 

• Системи за покриви 

•Инфраструктурни материали 

• Индустриални решения 
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 Основана 01. 07.1994 

18 дъщерни дружества 

 повече от 60 локации с развити 

търговски структури 

 повече от 1000 служители 

 Продажби: €700 млн. 2015 

!!! HTI Karte für 

Lieferanten  



HTI International 
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HTI Австрия 
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HTI Полша 

HTI Румъния 

HTI Чехия 



HTI България 

7 

 Основана: 2012 
 

 20 служители 
 

 Складова площ:  
 800 кв.м закрит 
 2000 кв.м открит 

 
 



Нашата компетенция HTI-GROUP 
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 ВиК материали за сградни инсталации и 
мрежи 
 
  Инфраструктурни материали 
 
 Технологии за строителството и 
индустрията 

 
  Напоителни системи 

 
  Решения за пречистване на отпадни и 
дъждовни води   
 

 

  Електро и телекомуникационни 
решения 

 
  Възобновяеми енергийни източници 

 
  Пътна инфраструктура 

 
  Строителна техника и инструменти 

 
 Обслужване и логистика 



Нашите партньори: 
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 Общини и държавни институции 

 Браншови организации 

 Университети 

 ВИК дружества 

 Строителни фирми: пътно и сградно строителство 

 Инсталатори 

 Индустриални предприятия  

 Проектанти 

 Архитекти 

 Регулиращи органи 

 Дистибутори на строителни материали 

 Квалифицирани производители 

 Транспортьори 
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Нашата ангажираност 



Логистика 
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Логистичната мощ на HTI-Group (1) 
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Огромна складова мрежа и транспортен флот  
 
20 000 материала на склад в 60 локации в Европа 

 
Асортимент над 90 000 артикула 

 
 Над 500 междонародни утвърдени доставчика 

 
Аутсорсване на управление на склад за Общински фирми по 
поддръжка и Индустриални предприятия 

 
Подемна складова техника 
 

 

 

 

. 
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. 
      
 

Откриване на складова база в България 
17.09.2015(1) 



Техническа подкрепа и 

обслужване 
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Техническа подкрепа и обслужване 
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 Конференции, форуми и специализирани събития 

 Технически панаири и продуктови презентации 

 Техническа експертиза при подготовка на проекта  

 Консултации на място 

 Иновативни решения 

 Техническа библиотека с online достъп 

 Изграждане на партньорски взаимоотношения на 
принципа на доверие, лоялност и постоянство 

 Персонален подход 

 



HTI Online 
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HTI ONLINE PLUS:  Проект 2016 
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Still faster 
To the suitable product. 
 

Still more 
Finalise at one go. 
 

Still more simple 
To the full customer satisfaction. 
 

  Унифицирана WEB платформа за цялата група 
  Бърз, лесен и опростен достъп 
  Персонален профил 
  3D–Визуализации 
  Каталог- техническа библиотека над 90 000 артикула/ 500 
доставчика 
 Електронно досие, заявка за покупка на клиента 
 Обмен на информация с Институции, Браншови организации и 
Университети 



Бъдещи решения в HTI-Online world 
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 Включени са всички заинтересовани в Supply Chain 
 
 Дигитална логистика и управление на склад 

 
 Интерактивен обмен на информация 

 
 On- line магазин 
 



Референтни обекти   
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Lieferanten 
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ВИК 
o Доставка на чугунени тръби                        фитинги и арматура за Довеждащ 

водопровод за база на НАТО в Ново Село (около 10 000м) 



Lieferanten 
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ВИК 
o Доставка на чугунени  DN 1000 Saint-Gobain-Pont-à-Mousson за Софийска 

вода 



Lieferanten 
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ВИК 
o Доставка на керамични тръби и фитинги гр. Бургас-кв. Ветрен – 42 км. 
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o ВиК Русе-доставка на О-PVC тръби Molecor 

 

 

ВИК 
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ВИК 

o Воден цикъл гр. Видин-яйцеобразни профили за канализация 

 

 



Lieferanten 
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Индустрия 

o DUNDEE PRECIOUS METALS – валцовани стоманени тръби SCH80 



Lieferanten 
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Индустрия 
o Енерсис България гр. Търговище-доставка на чугунени тръби за изграждане на 

канализационна връзка. 



Lieferanten 
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Индустрия 
o Доставка на листова сомана 904 L  и неръждаема ламарина на Аурубис 

България ЕАД                

 



Lieferanten 
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Индустрия 
o Доставка на чугунени спирателни кранове за промишлена вода на  

Асарел-Медет АД 

 



Lieferanten 
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Индустрия 

o ВЕЦ Горни Лом – стъклопластови тръби. 

 

 



Lieferanten 
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Депа за отпадъци 

o Регионално депо за отпадъци гр. Добрич-геомембрана и геомрежа. 



Lieferanten 
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Депа за отпадъци 

o Регионално депо за отпадъци гр. Ямбол и гр. Велико Търново-геомембрана,  

геомрежа, бентонит, геоклетки. 



Lieferanten 
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Депа за отпадъци 

o Контейнер за пречистване на инфилтрат за депо Луковит  - обратна осмоза 



Lieferanten 
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Пътна инфраструктура 

o Реконструкция улици София, самонивелираща система капаци Hydrotec 



Lieferanten 
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90 000/500 
Качествени продукти 

Атрактивни цени 

Бърза реакция 

Комплексни доставки 

Финансиране на сделките 

Техническа помощ 

Доверие, лоялност и устойчиви взаимоотношения 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

ЕКИПЪТ НА HTI БЪЛГАРИЯ  


