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“МЕТАТРОН МТ” ООД е създадена през 1991 г. изцяло с частен капитал, със седалище: Гр. София,

ул.“Подп. Неделчо Бончев” № 8 А, с управител Михаил Генов Кръстев

Дружеството разполага със собствени производствени мощности (търговски офис, администртивна

сграда, производствени халета – 1200 м2, складова база – 400 м2), универсално оборудване и всички

необходими за производствената й дейност машини и съоръжения.

“МЕТАТРОН МТ” ООД предлага продукти, които отговарят на всички изисквания по отношение на

качество, надеждност, устойчивост, естетика и дълговечност. Дружеството разполага с 25 монтажни

групи, което гарантира експедитивност, бързина и качество на работа. Въз основа на натрупания опит, ние

можем да окажем съдействие с конкретни предложения за най-подходящите решения за изграждане или

реконструкция, както и за прилагането на най-подходящите материали.

 



„Метатрон МТ” ООД е с основна дейнст:

� производство и монтаж на метални конструкции;

� производство и монтаж на окачени тавани с марката “Hunter Douglas– лицензиран производител и
представител за България и Югоизточна Европа;

� производство и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма;

� производство и монтаж на окачени структурни фасади;

� производство и монтаж на алуминиеви обшивки от Алукобонд;

� вентилируеми плътни фасади;

� рекламни табла и елементи;

� парапети - производство и монтаж на алуминиеви, метални и от неръждаема стомана;

� проектанска дейност;

� Инжeнеринг;

“Метатрон MT” ООД разполага с над 250 човека високо квалифициран персонал:
� Архитект – дизайнери;
� инженер – проектанти;

� оператори на високотехнологични машини;

� Работници;

� монтажници, които са запознати и прилагат най-модерните строителни технологии;

 



За времето на съществуването си, „Метатрон МТ” ООД е натрупала голям професионален опит и

специализирана информация и е обучила висококвалифицирани кадри, с които работи и в момента.

През двадесет годишното си съществуване „Метатрон МТ” ООД се е доказала като коректен партньор, 

извоювала е добрата си репутация, чрез стриктно изпълнение на поетите задължения и отговорности, 
срокове и договорености, на безупречно качество на изпълнение. 

0свен дългият списък от престижни обекти, като: 

� - административни центрове

� - търговски центрове

� - луксозни жилищни сгради

� - хотели

� - подлези
� - метростанции и др.

 



Дружеството има повече от петнадесет годишен опит в изграждането на нови и реконструкцията на
съществуващи сгради.

В тази си дейност “Метатрон МТ” ООД е безспорен лидер на българския пазар, с дългогодишен опит, 
добра логистика и организация.

„Метатрон” МТ ООД има реализирани обекти в Югославия и Сърбия, както и в Русия и Швейцария

В референтната листа на дружеството фигурират имена на обекти като Национален стадион Васил
Левски, ТЕЦ Марица Изток 2, бензиностанции Лукойл, Екопетролиум, Газтрейд, сграда Метрополитен
в София, Метростанции – метро София

За тези клиенти дружеството е изграждало стотици обекти едновременно и им предлага:

� адаптация на корпоратовния дизайн към конкретния обект;

� оптимизация на растери и материал;

� планирано производство и линенен годишен график за монтаж;

� планирано складово количество на материали нужни за производството, спрямо годишния план;

� гаранционно и извън гаранционно обслужване и ремонти в рамките на 24ч – за цялата страна;

� архив на чертежите за производство на детайлите и монтирани елементите за последните 15г. по
обекти;

� резрвен склад за ползваните материали – при необходимост за бърз ремонт или подмяна на някой
елемент;

 



Национален стадион “Васил Левски”

Изпълнение – 2003г.

Инвеститор: “ГБС-София”

Фасадна система “Alucobond”, обем фасади 3 000 м2

 



Търговски център: “Galaxy Trade Center” – София

Реализация - 2010

Фасадна система: “ARGETON”

Инвеститор: “Сид Строй” AД

 



“Инвестбанк” АД

Реализация: 2010 г.

Инвеститор: “Инвестбанк” АД

 



Жилищно-административен и търговски център

“ЕСТЕ SPA&HOME”- София

Реализация:октомври 2007 – 2008г

Фасадна система ARGETON, Окачена фасада „Reynaers”, „ЕТЕМ”

Фасадна композитна система - „Alucobond”

Инвеститор “Есте Пропъртис” EOOД

Обем на проекта: „Reynaers” -642 м2,Alucobond”-595м2, 

„ЕТЕМ”-895м2, „ARGETON” -1815м2

 



„АРТЕКС ИНЖИНЕРИНГ”

Реализация: 2010

Фасадна система: ALUCOBOND, REYNAERS

Инвеститор “Артекс Инжинеринг”

Обем на проекта -3000м2

 



“Bench Mark”- София

Реализация: Юли 2008 – Септември 2009 

Фасадна система „Alpolic”

Инвеститор: “Лукс Инвест” ООД

Обем на проекта „Alpolic”- 6270.00м2

 



“7-ми км”- Sofia

Реализация: август 2008 – август 2009 

Фасадна система „Alucobond”

Инвеститор: “Мотив 1” ООД

„Alucobond”-2234,65м2

„ЕТЕМ”-1705,32м2

 

Бизнес -център “DATECS”

Реализация: януари – октомври 2005

Инвеститор: “Datecs”

Фасадна система „Allpolic”
Обем на проекта: 2500 m2



Audemar Piguet

Швейцария, фабрика за часовници

Алуминева дограма, Фасадна система “Alucobond”

Окачени тавани “Hunter Douglas”

 



Кино “Арена” – Младост, София

Инвеститор: “Синема Ентъртеймънт” АД

 



“BAR&GRIL NERO”

Алумиенева фасадна система “ALUCOBOND” и рекламни надписи

Инвеститор: “BAR&GRIL NERO”

 



Метро-станции – Метро-София

реализация: май 2009 –септември 2009 

Фасадна система „Alucobond”

Окачени тавани “Luxalon 300L”, Hunter Douglas-Holland

Инвеститор: “ГБС” АД

Обем на проекта: „Alucobond” - 699,63м2

Окачени тавани “Luxalon 300L”-1383,00м2

 



Метро-станции – Метро-София - , 2010г., 2011г., 2012г.

 



“Бизнес парк” - Варна

Реализация: април-септмври 2007

Фасадна система “ARGETON”

Инвеститор: ”Реалис Констракшън”

 



Apartment house EXELSIOR – Слънчев бряг

Реализация: април-юни 2007

Фасадна система:  Luxalon SL75

Инвеститор: “Виго стар”

Обем на проекта -1200м2

 



„Лукоил – България” - 15-годишен опит в изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи

бензиностанции и рамков договор за изпълнение на обектите с марка «Лукойл», притежаваща най-голямата

верига от над 250 бензиностанции на територията на цялата страна.

.

 



 

Бензиностанции по дизайна на ГЕНИМЕКС

-гр.Троян

-гр.Ловеч

-гр.Свищов

-гр.Севлиево

Бензиностанции по дизайна на “JUGOPETROL”

Сърбия

-гр. Белград

-гр.Княжевац

-гр. Врания

Бензиностанции по дизайна на

“MAКPETROL”- Македония

-- БеровоБерово

-- КриваКрива ПаланкаПаланка

-- СкопиеСкопие



БензиностанцииБензиностанции попо дизайнадизайна

нана ““ТЕМПОТЕМПО””

--гргр. . СофияСофия, , „„МладостМладост”” 11

--гргр. . СофияСофия, , „„ДружбаДружба”” 11

-- ЧепинциЧепинци

 

БензиностанцииБензиностанции попо дизайнадизайна нана ““ПЕТРОЛПЕТРОЛ””

-- СофияСофия, , СточнаСточна гарагара

-- ВликоВлико ТърновоТърново

-- ВарнаВарна

-- СофияСофия, , СимеоновскоСимеоновско шсешсе



РеализираниРеализирани проектипроекти вв СърбияСърбия

NIS PetrolNIS Petrol

 



 

Ние предлагаме затворен цикъл на обслужване, включващ консултации, дизайн, проектиране, 
конструктивно решение, производство, монтаж, гаранционна и следгаранционна поддръжка на

рекламни табели, светещи букви, конструкции. 

изпълнение на фасадни

облицовки над 100 магазини за
офис продукти, мебели, 

оборудване

“Office 1 Superstore”

Инвеститор: Кооперация

“Панда”
Реализация: за период от 7 

години



Магазини и бизнес-центрове на “Мобилтел” EAД на територията на цялата страна

Фасадна система “ALUCOBOND”, Luxalon 200F

Инвеститор - “М ТЕЛ ”

Обем на проекта -5000м2 

 



Търговски офиси: 

гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” 49,

тел. 0884 254 647

Гр. Варна, ул. “Балчик” № 5

Тел: 0885 585 849

Производствена база: 

гр. София, ул. „Подп. Н. Бончев” 8А

тел. 0888 687 882

www.metatron.bg

E-mail: office@metatron.bg

 


