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НИТЕХ ООД –  Партньорът с мисия!
Ние сме модерна търговска компания, позиционирана на българския пазар почти 10 години.Специализирани 
сме във внос и дистрибуция на най-добрите марки в областта на автосервизното и гаражно оборудване.

Разполагаме с един от най-големите центрове за автосервизно оборудване в България. От март 2011г.  
открихме и собствен учебен център за обучение и повишаване квалификацията на техническия персонал 
на клиентите на фирмата.

Прогресът на компанията ни през годините се дължи на добрия пазарен анализ, внимание и правилен  
подход към всеки клиент, както и на обвързване със силни търговски марки и партньори.

Опитът, който натрупахме през  последните години, ни помогна да дефинираме начина, по който гледаме 
на бизнеса днес и за в бъдеще. Той формира нашите убеждения, ценности, визия и поведение на пазара,  
нашето отношение към клиенти и партньори, но най-вече нашите приоритети за в бъдеще.

Нашата Мисия е да осигурим най-добрите решения за Вашия бизнес в комбинация с качествено обслужване 
и квалифициран подход, чрез който да изберете най-доброто за Вашите нужди.
Нашата Визия е да бъдем успешен и динамичен проводник на най-доброто от световното производство  
в областта  на сервизното оборудване.
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Изцяло фокусиран върху развитието на своята мрежа от клиенти и техните служители
през 2011 г. Нитех ООД  официално отвори врати на собствен  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР !!
 
В него се провеждат курсове през цялата година в две основни направления - "Професионално обучение" и 
"Техническо обучение".
Курсистите са от средата на наши клиенти и партньори, нуждаещи се от преквалификация, както и такива, търсещи 
по-добра професионална реализация. Сред тях са и онези, които откриват повече възможности за себе си на ново  
поприще.
 
Нашата цел е да утвърдим учебния център като сериозна институция и да намерим повече допирни точки с 
нашите клиенти и партньори, защото най-добрият клиент е този, който не само познава и разбира продуктите, 
но и който разполага с високо-квалифициран персонал.
Ето защо учебният ни център е замислен не само да предоставя нови знания, но най-вече да отваря врати 
към нови възможности!
 
Кратко описание на двете основни направления: 
4 Професионално обучение - целта е придобиване на степен на професионална квалификация по професии 
и специалности, свързани с дейността на Нитех; 
4 Техническо обучение  - това е обучение на наши клиенти с цел правилна и безаварийна работа с техниката 
и оборудването, което Нитех предлага; 
Курсовете по първото направление са насочени към получаване на професионална квалификаця по следните 
професии:  
 
 4Продавач- консултант 
 4Търговски представител 
 4Оператор на компютър 
 4Заварчик 
 4Електромонтьор 
 4Техник по транспортна техника 
 4Монтьор на транспортна техника 
 4Монтьор на подемно транспортна техника 
 4Работник по транспортна техника 
 4Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - НИТЕХ  УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - НИТЕХ  

Лицензия на център за извършване на професионално обучение.
Може да я изтеглите от раздел "Учебен център" в нашия уеб-сайт: www.niteh.com. 

Лицензията може да изтеглите от раздел „Учебен център“ в нашия уеб-сайт: www.niteh.com. 
Професиите и специалностите са описани по кодове, които може да намерите в Закона за 
професионално образование и обучение по специалности.

www.niteh.com4 5



Стендове за изпитване на спирачната система на 
леки и лекотоварни автомобили с тегло до 3000 kg 
на аксиална ос, включително 4 х 4. Включват затво-
рена ролкова група ; компютъризиран управляващ 
модул с лицензиран софтуер, дистанционно упра-
вление, захранване. Могат да бъдат надграждани с 
тестер за окачване и тестер за сходимост.

Производител на богата гама подемници, 
крикове, гумодемонтажни и баланс машини, 
стендове за геометрия и други - Италия

Тестери за амортисьори

Тестери за 
сходимост

Стендове за изпитване на 
спирачната система
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Стендове за геометрия за 
леки автомобили MATRIX

Стендове за геометрия на 
товарни автомобили 
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Ново поколение 3D стендове 
за геометрия

Стендове за геометрия 
ACTIVE WS

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Ножични подемници 
с цели платформи

Електро-механични подемници с подвижни колони

ПОДЕМНИЦИ 

Двуколонни електромеханични 
подемници с горна и долна 
синхронизация

Двуколонни електрохи-
дравлични подемници 
с горна синхронизация

Ножични подемници с 
подпрагови платформи

Канални подемници с товароподемност 
от 1 000 до 13 500 кг.

Подемници за товарни автомобили

Подемници за 
вкопан монтаж

Четириколонни електрохидравлични 
подемници
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Гумодемонтажни машини за  
товарни, селскостопански  
и земекопни МПС

МАШИНИ ЗА ГУМИ

Баланс машини за 
леки автомобили

GIOTTO

MAXIMA

Гумодемонтажни машини за леки 
и лекотоварни автомобили
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Баланс машини за 
товарни автомобили
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Производител на подемници, 
крикове, преси и др.  -  Италия

Двуколонни електромеханични 
подемници с долна, горна  и 
електронна синхронизация

Двуколонни 
електрохидравлични 

подемници с долна и горна
синхронизация

K O M P R E S S O R

Електрохидравлични ножични подемници

Канални 
подемници

Четириколонни 
електрохидравлични 
подемници

K O M P R E S S O R

Баланс машини за леки и 
лекотоварни автомобили

Гумодемонтажни машини за леки 
и лекотоварни автомобили

ГУМОДЕМОНТАЖНИ  МАШИНИ

БАЛАНС МАШИНИ

Баланс машини за товарни 
автомобили

Гумодемонтажни машини 
за товарни автомобили
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Хидравлични 
преси, кранове 
за двигатели и 
трансмисионни 
подемници
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Мобилни вани 
за масло

Апарати за смяна на 
спирачна течност

K O M P R E S S O R K O M P R E S S O R

Пневматични апарати за 
изсмукване и източване на масло

Помпи за масло, дизел и антифриз
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Комплекти и 
апарати за 
наливане на 
масло

Комплекти и 
апарати за 
подаване на 
грес

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=8&sid=29
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Италиански производител  
на подемна техника

Електромеханични двуколонни 
подемници с горна и долна 
синхронизация

Електрохидравлични двуколонни подемници 
с горна и долна синхронизация
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Четириколонни подемни-
ци с равни платформи, с 
възможност за инстали-
ране на предни и задни 
плочи за геометрия, 4.2 т.

Ножични подемници с 
подпрагови платформи

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=11&sid=41
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Лидер в производството на вентили за 
мотоциклети, леки и товарни автомобили, 
строителна и аграрна техника от Германия.

Вентили за леки автомобили

Инструменти и консумативи

Вентили за товарни автомобили, 
селскостопански и строителни машини
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Производител на баланс-тежести за мотоциклети, 
леки и товарни автомобили – Германия

Оловни и цинкови тежести 
за лети джанти

Тежести за камиони 
и мотоциклети

Оловни и цинкови тежести 
за стоманени джанти
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Производител на консумативи и  
лепенки за гуми -  Германия

Лепенки, гъби и фитили за гуми 

Лепила и монтажни пасти 
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Подложки и инструменти 
за вулканизиране на гуми 
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Аспирационни системи  
за автосервизи - Италия

Аспирационни системи за вкопаване
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Маркучи и накрайници за 
отвеждане на изгорели газове

Вентилатори

Макари и системи за 
отвеждане на изгорели газове

Системи за 
отвеждане 

на газове при 
заваръчни 
операции

Мобилни системи  за отвеждане 
на изгорели газове

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=1&sid=4
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Водещ производител на стендове за разпъване 
на катастрофирали автомобили - Италия

Компютъризирани 
измервателни системи

Стендове за 
разпъване на 
катастрофирали 
автомобили
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Производител на богата гама професионални 
бояджийски пистолети и филтриращи системи 
от ново поколение -  Италия

Професионални бояджийски пистолети HVLP,  три системи на разпръскване Професионални 
бояджийски 
пистолети HVLP за 
основи  и грундове

Системи за 
филтриране
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Системи за деликатно изтегляне на подбитости и 
възстановяване на брони - Италия

Апарати за точкови 
заварки

Комбинирани тело-
подаващи апарати

Лидер, специализиран в производството на 
професионално автотенекеджийско заваръчно 
оборудване - Италия

Спотери и 
аксесоари

Водещ производител на infrared лампи  
за изпичане на бои и машини за измиване  
на бояджийски пистолети - Франция

Мобилни infrared лампи
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Комплекти двукомпонентни  
лепила за поправка на липс-
ващи парчета на брони и 
други пластмасови детайли

Иновативни системи 
за прецизно изтегляне 

на подбитости
Комплекти за поправка на брони 
и пластмасови детайли

Системи за изсушаване на 
водоразтворими бои и машини за 
измиване на бояджийски пистолети

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=2&sid=5
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Производител на камери за боядисване 
и подготвителни помещения - Италия

Лидер на световния пазар в производството 
на ръчни електроинструменти - Япония
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Подготвителни зони

Индустриални камери за боядисване

Камери за боядисване на леки 
и лекотоварни автомобили

Бормашини

Пистолети за горещ въздух

Винтоверти

Шмиргели

Ъглошлайфове

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=72
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=2&sid=8
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Водещ производител на богата гама 
високачествени инструменти за авторепаратура: 
шлайф и полир-машини, прахосмукачки, 
винтовърти и др. -  Германия

Акумулаторни 
винтовърти

Ръчни шлифовачки

Аспирационни раменаОбслужващи блоковеАксесоари за прахосмукачки

Ексцентрикови 
шлайф-машини

Ротационни поли-
ращи машини

Линейни шлайфове

Комбинирани маши-
ни за шлифоване и 
полиране Лентови шлайфове

Вибрационни шлайф 
машини

Аксесоари

Прахосмукачки

www.niteh.com36 37

Пневматични 
шлайфове

Ръчни 
шлифовачни 

блокове

http://www.festool.bg/
http://www.festool.bg/


Лидер в производството на пароструйки, 
водоструйки, прахосмукачки и 
подопочистваща техника - Италия

Водоструйки и пароструйки
Подопочистващи и 
подоизмиващи 
машини
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Сметосъбиращи машини
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Прахосмукачки за  сухо и мокро почистване. 
Перящи прахосмукачки.



Универсални уреди за цялостна диагностика на всички 
типове електронни системи в превозните средства - Италия.
Динамична IDC4 платформа, позволяваща работа на 5 типа 
диагностичен софтуер в един уред - CAR, TRUCK, BIKE, 
AGRI, MARINE.

Новият стандарт при автодиагностиката - висококачествен 
9,7” TFT touch-screen дисплей, процесор Intel Atom и 2Gb 

оперативна памет. Надежден 32Gb харддиск без движещи 
се части. Вградени Wi-Fi, Bluetooth, VGА камера и GPS.

AXONE 4 mini  e снабден с 7-inch дисплей с резолюция 800х1280, Cortex проце-
сор, мини хард диск, захранващ кабел. Допълнително се доставя 16 Gb SD card 
съдържаща IDC4 PM CAR мобилен софтуер и инструкция за употреба.

GASBOX AUTOPOWER
Газанализатори и димомери за проверка на бензинови и дизелови 
двигатели. Визуализация чрез безжична връзка с всички уреди на 
TEXA, РС или лаптоп.

UniProbe

Професионален автомобилен 
осцилоскоп

UNIPROBE е иновативно решение, 
включващо 6 различни уреда в едно:
 • Мултимер
 • Осцилоскоп
 • Акумулаторна сонда
 • TNET
 • Тестер за налягането
 • Сигнален генератор
 
Тестовете се извършват с помощта на 
USB или Bluetooth връзка. Модулът е до-
пълнен със затягащ ремък, ръководство 
за експлоатация и софтуер.

ОСЦИЛОСКОПИ

СОФТУЕЪРНИ ЪПТЕЙТИ 

IDC4 Софтуер и софтуерни ъпдейти 
за леки и товарни автомобили, 
мотори и селскостопанска техника. 

Всички уреди на TEXA, предназначени за 
диагностика могат да бъдат обновени до 
последната налична версия.

Nano Service Clima
Специфично решение за сервизни 
центрове за обслужване на автокли-
матици. При по-новите автомобили, 
презареждането на А/С системата не 
е достатъчно за възстановяване на 
системното функциониране. Както се 
случва, например при много модели 
на Mercedes-Benz, след презарежда-
нето, блокът за контрол на климатика 

трябва да се занули, в противен случай климатика не 
работи. Софтуерът на Nano Service Clima прави тази 
важна задача възможна, и предлага много специфични 
тестове и кодирания за различни А/С системи. Цялата 
информация от комуникацията с електронния блок на 
климатика (грешки, параметри, настройки и активации) 
се визуализира на дисплея на  машините за обслужване 
на автоклиматици от 7-ма серия: Konfort 760R, Konfort 
760BUS, Konfort 780R или Konfort 770S, а връзката с 
Nano Service Clima е Bluetooth безжична.
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СТАНЦИИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
АВТОКЛИМАТИЦИ 
Oдобрени от множество производите-
ли на автомобили, защитени с 8 нови 
международни  патента. База данни с 
над 7000 автомобила. Възможност за 
работа с охладителен агент R134a и/или 
новия R1234yf.

TwinProbe

Двуканален осцилоскоп
TwinProbe е аналоговa и дигиталнa измервателнa 
системa, представяща най- добрите и най-завърше-
ни решения за конвенционално диагностично тест-
ване.
TwinProbe включва осцилоскоп, сигнален генератор, 
волтметър и амперметър.
 
• Осцилоскоп
С четири независими аналогови канала, завършен 
със SIV функция за пресъздаване на измерения сиг-
нал (с IDC4 софтуер).
 • Сигнален генератор
За симулиране на пулсациите, генерирани от сензо-
рите и възпроизвеждане на командите, генерирани 
от контролните блокове.
 • Волтметър и амперметър
За измерване на напрежението и интензитета на 
тока на веригите. За да изпънява тези тестове, са 
необходими опционални ампер клещи TwinProbe.

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=3&sid=16
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=13&sid=44
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$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Navigator TXC  е многомарков 
диагностичен интерфейс, пред-
назначен за Bluetooth безжично 
свързване както към всеки от визу-
ализиращите уреди на Теха, така 
и към самостоятелен компютър.
Основни функции:
• Авто-диагностика за четене и 
триене на грешки; визуализиране 

на системни параметри и статуса 
на ЕБУ
• Активиране, настройки и конфи-
гурации
• Нулиране на сервизните лампи 
и системите за въздушни възглав-
ници
• Конфигуриране на ЕБУ, ключове 
и дистанционни управления.

Navigator TXTs - диагностичен интерфейс
Най-мощният диагностичен интерфейс предлаган досега. Благодаре-
ние на новият 26-pin конектор, новият TXT отговаря на стандарт ISO 
22900, който бързо навлиза в света на диагностиката на КАМИОНИ 
чрез PASS-THRU диагностичният модел.

NAVIGATOR NANO -  
диагностичен интерфейс

 
Ултра компактен диагностичен интерфейс предназ-

начен за употреба при автомобили и мотоциклети 
снабдени с  OBD букса. Предвиден за използване в 

комплект с миникомпютрите на TEXA.
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NanoDiag
Иновативен уред от TEXA  
за диагностика на леки и 
лекотоварни автомобили.

Navigator TXC - Автодиагностика

Navigator TXT AGRI

IDC4 AGRI e софтуер, 
разработен специално за 
съвместна употреба с ди-
агностичния уред Navigator 
TXT. Електронните системи, 
използвани на трактори, ком-
байни, вършачки и машини 
за напояване на овощни гра-
дини и лозови масиви стават 
все по-сложни и за общите монтьори тяхната 
поправка става все по-трудна. 
 
IDC4 AGRI, с помощта на комплект диагностич-
ни кабели за специфични модели, ви позволява 
да диагностицирате основните марки: John 
Deere, New Holland, Case, Fendt, Krone, Steyr, 
Same, Deutz-Fahr, Class, Lamborghini, Hürlimann, 
Landini, Laverda, McCormick и други.

NAVIGATOR TXB - многомарков 
диагностичен уред за мотоциклети

Navigator TXB е мно-
гомарков уред от ново 
поколение, способен да 
се свърже с всеки пер-
сонален компютър или 
Palmtop, за да извърши 
най-точната диагно-
стика на електронните 
системи на мотоцикле-
ти, скутери, четириколки 
и джет ски.

Navigator TXB ви позволява да извършвате опера-
ции като: четене / триене на съобщения за грешки, 
системни параметри, нулиране на предупреди-
телните сервизни лампи, регулиране на горивния 
поток, програмиране на ключове и много повече.

AXONE Smart
AXONE Smart е последното допълнение към серията уреди AXONE.
 
Предназначен е за техници, желаещи да работят директно върху 
автомобила. С малките си размери и с възможностите, които при-
тежава, той е идеален уред за работа в сервиза. Поддържа всички 
диагностични протоколи и е приложим както за леки, така и лекото-
варни автомобили.
AXONE Smart работи с IDC4 Pocket софтуер, който при допълните-
лен абонамент може да бъде обновяван и допълван целогодишно.
Универсален скенер за диагностика на автомобили и мотоциклети
Диагностичен интерфейс AXONE SMART е предназначен за работа 
с различни марки автомобили и мотоциклети чрез директна връз-
ка с превозните средства, елиминирайки нуждата от стационарни, 
преносими персонални компютри или допълнителни устройства за 
визуализация на TEXA.
AXONE SMART чрез ударо, прахо и водоустойчивостта си е проек-
тиран да издържи наусловията на работа в автосервизите.
Яркият 5.7" цветен TFT touch screen дисплей позволява визуали-
зация от широки ъгли, а литиево-йонната батерия издържа до 10ч, 
презареждането й става доста бързо.

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=3&sid=16
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Оборудване за автодиагностика от основен 
производител на оригинални електронни 
компоненти и системи за леки и товарни 
автомобили - Великобритания

ПРЕДИМСТВА НА уредите за 
диагностика на Delphi 
 Изключителна цена
 Лесен за работа - удобен и изключително 
бърз софтуер
 Мобилен - ползва най-новата Bluetooth 
безжична технология
 Перфектно покритие базата данни – 
европейски, корейски и японски автомобили
 Лесна софтуерна поддръжка

VCI DS150
модел 2012 г.

 Специализирани 
инструменти за тестване на 
дизелови инжектори и гориво-
нагнетателни помпи
 Комплекти за тестване 
и ремонт на електрически 
конектори

УРЕДИ ЗА ДИАГНОСТИКА DELPHI

 Универсални уреди за авто-
диагностика на леки и товарни 
автомобили, за свързване с пер-
сонален компютър или лаптоп 
 Перфектно покритие базата 
данни с възможност за извърш-
ване на всички типове настройки 
и адаптации, необходими за 
основното сервизиране на най-
новите системи в автомобилите
 Безплатни обновления на соф-
туера една година след закупу-
ване

Водещ доставчик на решения, продукти 
и услуги в областта на автомобилните 
технологии - Германия

Зарядни устройства 
за акумулатори

Уреди за автодиагностика
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Станции за климатици, анализатори 
на автомобилни системи

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=3&sid=54
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Универсални уреди 
за авто-диагностика

Стендове за ГТП

Газ-анализатори

Висококачествена, 
ефективна и лесна за 
употреба станция за 
обслужване на авто-
климатици, работещи с 
новият охладителен агент 
R1234yf

Димомери

Уреди за проверка 
на фарове

Станции за автоклиматици

Бързи, надеждни и ефективни 
станции за обслужване на 
автоклиматици, работещи с 
охладителен агент R134

730 HANDHELD DIAGNOSTIC SYSTEM
• Перфектно покритие на базата данни - европейски, 
азиатски и американски автомобили
• Висококачествен  7” VGA , TFT touch-screen 
дисплей
• Операционна система Windows CE 
• Вградеден принтер
• Лек , удобен , преносим
• Позволява закрепване на волана
• Софтуер на различни езици

Универсални уреди за диагностика, базирани на операционни системи  
Windows. Леки, преносими и изключително удобни за употреба.

Лидер в производството на оборудване за 
ГТП и автодиагностика  -  Италия

ДИГИТАЛЕН ОСЦИЛОСКОП 
С МУЛТИМЕТЪР

TECH-SCOPE 3857
• Много по-висока диагностична 
ефективност, дължаща се на 
комбинацията от два канала, 
много бърза лаборатория и ignition 
осцилоскоп с дигитален мултиметър
• Тества изключително бързо всички 
електро и електронни компоненти на 
автомобила
• Уникална за автоиндустрията 
галванична изолация за по-голяма 
защита на софтуеъра
• Обработва повече от 40 милиона 
проби в секунда  във всеки канал, без 
специални адаптори, които да улавят 
сигнал от критични компоненти

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=13&sid=45
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Производител на специализирани хидра-
влични инструменти - комплекти за избива-
не и набиване на втулки, лагери, тампони; 
автотенекиджийски комплекти; скоби за 
пружини на амортисьори, лагери и шарнири 
- Швеция

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=26
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Производител на скоби за карета и 
пружини на  амортисьори, прецизни уреди 
и инструменти за измерване, осветителна 
техника  -  Дания
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Производител на оборудване за диагностика, 
почистване и ремонт на бензинови и дизелови 
горивни системи - Гърция

Уреди за проверка 
на фарове
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Производител на богата гама от 
консумативи за поддръжка и ремонт на 
автомобилни климатици - Италия

Богата гама препарати за спиране на течове; дехидратиране; 
почистване на отлагания и премахване на киселинността в 
автомобилните климатични системи

Богата гама оцветители за автомобилни климатични системи за фреон R134a, 
R 1234yf, хибриди и ел. автомобили

Богата гама масла за автомобилни климатици за фреон R134a, R 1234yf, хибриди и 
ел. автомобили

Машини и препарати за промиване (flushing) на автомобилни климатични инсталации
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Производител на богата гама от 
консумативи за поддръжка и ремонт на 
автомобилни климатици - Италия

Алкални и киселинни концентрирани препарати за външно почистване на силно замърсени 
радиатори на климатични охладителни системи

Ултравиолетови лампи и комплекти за откриване 
на течове в автомобилните климатични 
инсталации

Инструменти за обслужване и ремонт на 
автомобилни климатични инсталации

Машини и препарати за анти-бактериално почистване и дезинфекция

Тази машина е мощен 
електронен небулизатор, 
създаден да разпрашава 
специално разработена 
почистваща течност, за 
да почисти максимално 
и ароматизира купето и 
климатичната система на 
автомобила.

www.niteh.com58 59

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=13&sid=51
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=13&sid=51


Капачки

Бързи връзки
О-пръстени и специални О-пръстени

Производител на богата гама от 
консумативи за поддръжка и ремонт на 
автомобилни климатици - Италия
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Сервизни портове

Ретрофит адаптери

Капилярни 
тръбички

Уплътнителни 
шайби



Производител на охладителни агенти и 
консумативи за климатични инсталации - 
Италия

Детектори за от-
криване на течове 
на пропан/метан

Tермометри 
подвижна 

сонда

Портативни термо-
метри писалка

Детектори течове за 
хладилни газове
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Дигитални 
термометри

Охладителни газове 
R134a и R1234yF

http://lusco.info/niteh/Quality%20Certificate%20R134a.jpg


Лидер в производството на 
професионални бутални компресори - 
Италия
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Лидер в производството на професионални винтови 
компресори, част от Gardner Denver S.r.L - Италия

Винтови компресори

Пневматични инструменти, въздушни спирали и 
маркучи, пресостати, конектори и хидрогрупи - Италия

ИзсушителиВинтови компресори с 
резервоар изсушител

Автономни компресори 
с генератор

www.niteh.com66 67

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=23
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=7&sid=59
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=23
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=7&sid=59


Производител на богата гама заваръчна техника,
зарядни и токоподаващи устройства - Италия
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Производител на специализирани инструменти 
за центровка  и блокиране на различни марки 
автомобили: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, BMW, Opel, Ford, 
Citroen, Peugeot, Nissan, Mitsubishi, Mazda, VW, Audi, 
Seat , Skoda, Jaguar, Rover и др.  -  Великобритания

www.niteh.com70 71

НОВО! Спестете пари, не губете клиенти!
Имате нужда от специализирани инструменти за 
центровка при смяна на ангренажен ремък или верига? 
Вашето решение е Новата ни услуга: богата гама 
прецизни инструменти пОд Наем!

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=20
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=20


Водещ производител на висококачествени специализирани  
и ръчни инструменти  -  Германия

K O M P R E S S O R K O M P R E S S O R

www.niteh.com72 73

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=24
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=24


Производител на ръчни, специализирани 
и пневматични инструменти,  колички за 
инструменти и други  -  Германия

www.niteh.com74 75

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=25
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=25


Производител на богата гама ръчни и 
специализирани инструменти,  дозери, 
секторни скоби и др. - Великобритания

www.niteh.com76 77

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=50
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=50


Производител на ръчни и специализирани  
инструменти -  Великобритания

www.niteh.com78 79

http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=21
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=21


Производител на Модули за мобилни и 
стационарни сервизи - Германия

Водещ производител на специализирани 
инструменти - Белгия

www.niteh.com80 81

http://www.niteh.com/products.php?tid=16&lang=bg
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=64
http://www.niteh.com/products.php?tid=16&lang=bg
http://www.niteh.com/products.php?lang=bg&tid=6&sid=64


Сградата на Нитех в София - понастоящем най-големия в България център за автосервизно и гаражно 
оборудване. Разполага с голям шоу рум, офиси, складова база, демонстрационен сервиз и център за обучение.

Варна

ул. Владислав Варненчик, № 256

GSM: 0884 847 979

e-mail: varna@niteh.com

Бургас

ЮПЗ – Южна промишлена зона

Ул. Ген. Вазов 5

тел:   056/ 52 17 30

факс: 056/ 52 21 74

е-mail: burgas@niteh.com

Пловдив

бул. “6-ти Септември” 237 
(бивш завод “Чайка”)

тел.:  032/63 80 59   
 032/63 80 60

факс: 032/63 80 61

e-mail: plovdiv@niteh.com

Дружба 2

жк. Горубляне
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бул. Цариградско   шосе
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Обиколна

Самоковско шосе

софия

жк. “Дружба” 2,  
ул. “Димитър Пешев” 16   
тел.: 02/978 10 54,  02/978 10 59 
 02/978 10 64

GSM:    0884 380 033  
факс: 02/978 10 84  
e-mail: office@niteh.com 
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