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Уважаеми Партньори, 

 

Ние знаем, че качеството и безопасността са важни за всички нас, но не са 
възможни без прецизно измерване и подходящо тестване. 

Като водещ доставчик на оборудване за материалография (металография), 
безразрушителен и разрушителен контрол, аксесоари и консумативи в Австрия, Унгария 
и Румъния, фирма „GRIMAS“, и од началото на 2018 година в България, дъщерната ни 
фирма „ГРИМАС БАЛКАН КОНТРОЛ“ ООД предлага богато разнообразие от уреди за: 
материалография, ултразвуков контрол, радиография, магнитен контрол, контрол с 
проникващи течности, контрол за физико-механични изпитвания, микроскопи, визуален 
контрол, аналитичен контрол, интрументи за различните типове измервания и др. 

Голямата продуктова гама на „ГРИМАС БАЛКАН КОНТРОЛ“ ООД може да 
отговори на изискванията дори и на най-специфичният проект, за това независимо дали 
търсите да закупите, или имате нужда от ремонт, ние разполагаме с най-подходящите 
ресурси, за да получите желаните резултати в срок и според определения ви бюджет. 

„ГРИМАС БАЛКАН КОНТРОЛ“ ООД предлага гаранционен и извънгаранционен 
сервиз, обучение и консултации за своите клиенти. Високо квалифициран екип от 
технически представители е винаги на разположение да отговори на всички ваши 
запитвания, да се свърже с вас и да предложи оптималното решение за вашия конкретен 
случай. 

 

Доброто ни партньорство със световноизвестни производители като: 

• AKASEL ApS (www.akasel.com) 
• АТM GmbH (www.atm-m.com)  
• EXAKT Advanced Technologies GmbH (www.exakt.de)  
• SONATEST (www.sonatest.com)  
• DANATRONICS Corporation (www.danatronics.com)  
• YXLON (www.yxlon.com)  
• CARESTREAM Industrex Nondestructive Testing Solutions (www.carestream.com) 
• Colenta Labortechnik GmbH & Co KG (www.colenta.at)  
• KOWOTEST GmbH (www.kowotest.de) 
• PFINDER KG (www.pfinder.de) 
• Uniflux Schirle GmbH & Co. KG (www.uniflux.de) 
• KB Prueftechnik GmbH (www.kbpreuftechnik.de)  
• viZaar industrial imaging AG (www.vizaar.de)  
• HIPP Endoskop Service (https://www.hipp-endoskopservice.com/en/meta/home)  
• DANATRONICS Corporation (www.danatronics.com) и др. 
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ни позволява да представим на Българския пазар огромно разнообразие от 
съвременно оборудване, аксесоари и консумативи за материалография, 
безразрушителен и разрушителен контрол и инструменти за различни типове 
измервания. 

 
Уважаеми Партньори, 

 
Бих се радвал на възможността да обсъдим по-подробно бъдещото ни 

сътрудничество. 
 

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с мен! 
  

С уважение, 

маг. инж. Круме Андреев 

Управител 

„ГРИМАС БАЛКАН КОНТРОЛ“ ООД 
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