
               

Комфорт и уют от стъкло 
 
 
 

 ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
 
 

 За фирмата 
 

Дружество с ограничена отговорност „АНМ-Мушиков и Ко” /ANM-Mushikov & 
Co ltd./ е преименувана под това име в гр. Пловдив през 1997 година. То е развито от 
ЕТ „АНМ-Н.Мушиков” основана 1990 год. и се явява фактически приемник на техния 
дългогодишен опит в областта на производството и монтажа на PVC и Алуминиева 
дограма, стъклопакети. 
 
Сферата на дейност на дружеството е съсредоточена върху проектиране, изработване, 
монтаж и поддръжка на: 
 

• PVC и Алуминиева дограма 
• Сводести PVC прозорци 
• Окачени фасади 
• Изработка и монтаж на облицовки с ETALBOND 
• Стъклени витрини  
• Интериорни стъклени врати 
• Нестандартни душ кабини 
• Стъклопакети / с флоатно, нискоемисийно, обемно оцветено и орнаментно 

стъкло/ 
• Триплекс, кантиране, полиране, отвори в стъкло 
• Алуминиеви парапети 

 
Дружеството развива дейност на територията на цялата страна. 
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            За екипа 
 
 Екипът на дружеството включва специалисти с дългогодишен опит в областта на 
изработка и монтаж на дограма, обработка на стъкло. 
 Мениджърският екип обединява креативни млади хора, които координират 
работата на служителите на фирмата във всяко едно от направленията. 
 Дружеството разполага с мобилни групи, които могат да реагират по всяко 
време за отстраняване на възникнали проблеми на нашите клиенти. 
 В резултат на това фирмата е в състояние да създава, поддържа и развива 
предлагането на качествени услуги, съобразени със специфичните изисквания на всеки 
потребител. 
 

 За услугите 
 
 Дружеството предлага цялостни решения за всеки потребител, разработени 
индивидуално, съобразно нуждите и изискванията на всеки клиент. След изграждането 
и издаването на всеки обект „АНМ-Мушиков и Ко” спазва гаранционна и 
поема извън гаранционна поддръжка. 
 Поради голямото разнообразие на фирми партньори, с които работим, сме в 
състояние да предложим на всеки клиент решение, което да задоволи най-пълно 
специфичните му нужди. 
 
 

PVC и Алуминиева дограма 
 
 

                      
 
 
 Предлагаме висококачествени профили, които имат отлични топло, звуко и 
шумоизолиращи свойства. PVC дограмата е устойчива на климатични условия и 
защитена от UV лъчения. Профилите с които дружеството работи са KMG / 4 камерен-
60mm и 6 камерен-70mm профил / и Salamander / 5 камерен 76 mm профил/. 
Алуминиевата дограма е едно съвременно решение за вашия дом или офис –
произведена от профили ЕТЕМ. 
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„АНМ-Мушиков и Ко” има  дългогодишен опит в областта на огъване на PVC 
профили, чрез специализирана технология на европейско ниво. Това дава възможност 
на фирмата да се специализира в производството на нестандартна PVC дограма. 
 

 
Окачени фасади 

 
 
 

       
 
 
 
 Окачените фасади са изпълнени със система Е-85 на фирма ЕТЕМ. Това е 
полуструктурна фасада с капачка по хоризонтал и силиконова фуга по вертикал (и 
обратно). Тази функционална система позволява изпълнение на вертикални фасади, 
покриви, куполи, пирамиди, зимни градини. Съвместима е с всички отваряеми системи 
на ЕТЕМ и има възможност за монтиране на слънцезащитни панели пред фасадата и 
фотоволтаични панели във фасадата. 
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Стъклени витрини 
 

 
 
 

      
 
 
 Условията на живот през годините бързо се променят. Днес все повече време 
прекарваме в затворени помещения и страдаме от хроничен недостиг на светлина. Това 
се отразява зле на психичното ни здраве - пречи на концентрацията ни, на 
комуникативността и продуктивността ни. Благодарение на развитието на стъклото 
обаче, липсата на естествена светлина вече не е проблем. Съвременните остъклителни 
системи могат да се създадат отлични интериорни условия с минимален разход на 
енергия. В този смисъл стъклото е един изключителен строителен материал. То 
притежва качества, които малко строителни материали имат: възможност за използване 
на слънчевата светлина и топлина, запазване на енергията, възможност за рециклиране, 
дълговечност, създава усещане за простор и свързва хората със заобикалящата ги среда. 
„АНМ-Мушиков и Ко” изпълнява всякакви решения от стъкло: 
 

v Стъклени витрини 
v Душкабини 
v Преградни стени 
v Стъклени плакети 

Всички решения са индивидуални и могат да задоволят желанията и нуждите на 
всеки клиент. 
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  За техническата база 
 
  

Фирмата разполага със собствена производствена база на територията на 
гр.Пловдив, оборудвана  с  високотехнологични машини, гарантиращи качеството на 
предлаганите продукти и услуги.  

Екипите на „АНМ-Мушиков и Ко” ООД са оборудвани с професионални 
инструменти и екипировка за извършване на всички видове монтажни дейности, с 
което се гарантира високото качество на услугата. 
 

        Фирмата разполага с транспортни 
средства за извършване на монтажна и 
сервизна дейност-леки и лекотоварни 
автомобили, чрез които се съкращава 
времето за отстраняване на възникнали 
проблеми на нашите клиенти. 

 
 
 

За цената на услугите 
 
  

Цената на услугите на фирмата се определя индивидуално според проекта и 
изискванията на клиента. Фактът, че дружеството работи с доказали се в 
професионализма си български и чуждестранни фирми – доставчици , предполага 
високо качество и безкомпромисно изпълнение на услугите на най-конкурентни цени. 

 
 

                                                                                             Седалище на фирмата
  

 
Главният офис на „АНМ-Мушиков и Ко” ООД се намира в гр.Пловдив, улица 

„Коматевско шосе” 73а. 
 
 
 
 
 
 
Март 2010 год.                                                                              Инж.Александър Мушиков 
Гр.Пловдив  
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