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За нас Цели

ТЕВА МАРИН EООД е фирма с утвърдени позиции в областта на корабостроенето и
кораборемонта в България и е член на Българска Национална Асоциация по

Корабостроене и Кораборемонт.
Като един от най-големите подизпълнители в областта на корабостроенето и

кораборемонта, дружеството изпълнява широк спектър от монтажни дейности на

територията на всички корабостроителни заводи в България. 
Основна част от дейността на фирмата е насочена към цялостно обзавеждане на

корабни надстройки. Стремежът ни е да предложим завършен продукт – от насищане,
тръбопроводи, вентилация, изолация и обшивка до подови покрития и мебели. 
ТЕВА МАРИН разполага с конструкторско бюро за изготвяне на идеен, технически и
работен проект по обзавеждане на корабни надстройки, заедно със спецификация на
материалите, заявка за материали и отчетна документация. 
За да достави необходимите материали, фирмата работи с утвърдени лидери в областта
на корабостроенето, като по такъв начин гарантира тяхното качество и съответствие с
изискванията на класификационните организации. 

Водеща цел на дружеството е да разшири позициите си на българския и международен

пазар и повиши качеството на предлаганите услуги. В тази връзка сремежът е да се
предлагат разумни цени на услугите, които да бъдат атрактивни както за българските
клиенти, така и за чуждестранните партньори на фирмата.
Приоритетна цел на фирмата е осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд. Фирмата спазва задължителните законови и нормативни изисквания за тяхното
предоставяне.
ТЕВА МАРИН се стреми към изграждането на стабилни връзки с клиента за по-пълно
разбиране на неговите нужди и удовлетворяване на неговите изисквания по отношение

на качеството.
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Продукти / Корабни мебели
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

ТЕВА МАРИН ЕООД проектира, произвежда и монтира мебели за кораби и офшорни
платформи. Мебелите могат да бъдат изпълнени както съгласно продуктовите каталози
на фирмата така и по спецификация на клиента. 
 
Нашите мебели са проектирани да осигурят практичност и дълъг експлоатационен живот
в кабините за екипажа, столови, зали за съвещания, мостик и т.н., с повърхностни
покрития едновременно устойчиви на влага, храна и почистващи препарати и създаващи
атмосфера на уют и усещане за простор в помещенията. 

Използваните материали и крепежи при изработката на мебели са сертифицирани за
употреба на кораб
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Продукти / Изолационни възглавници
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

Изолационните възглавници осигуряват лесен достъп до покритите компоненти, давайки
възможност за обслужване и подмяна, за разлика от нормалната неснемаема изолация.

Те се монтират на много корабни компоненти като компенсатори на димоходи, котли,
тръбопроводи, клапани, фланци и т.н.  

Ние произвеждаме висококачествени изолационни възглавници, използвайки
сертифицирани материали.
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Услуги / Корабна изолация
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

ТЕВА МАРИН ЕООД е фирма с доказан опит в монтажа на корабни изолации с повече от
петдесет завършени проекта за изминалите двадесет години. Предлагаме комплексни
решения, включващи изработка на работна документация, доставка на сертифицирани
материали и техния монтаж и по специално:

Монтаж на пинове за изолация
Изолация на прегради и палуби
Шумопоглъщаща изолация
Изолация на тръбопроводи
Изолация на димоходи
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Услуги / Палубни покрития
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

Палубните покрития в корабостроенето имат специфични свойства, отоговарящи на
изискванията за намаляване на шума, противпожарна защита и отимално тегло. За да
изпълни поставените от проектантите задачи, ТЕВА МАРИН доставя и монтира подови
системи от утвърдени производители. Фирмата има дългогодишен опит при монтажа на:

Изравнителни замазки и шпакловки
Противопожарни замазки А-60
Противошумни и противопожарни плаващи подове
Повдигнати подове върху системи за бърз монтаж или обрешетници
Антивибрационни покрития
PVC и гумени подови покрития и первази
Противоплъзгащи подове за мокри помещения
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Услуги / Обшивка
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

Основна част от дейността на фирмата е проектиране, доставка и монтаж на всички
видове корабни обшивки. Това включва:

• Панелни системи
• Обшивка с ламарина
• Монтаж на корабни врати, инспекционни врати и люкове 
• Монтаж подконструкции

ТЕВА МАРИН ЕООД е оторизиран представител на Енсар за територията на България за
доставка на панелна система, интериорни врати и санитарни модули.

2020 ТЕВА МАРИН ЕООД



Начало За нас Контакти BG EN DE

Услуги / Монтаж на мебели и оборудване
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

ТЕВА МАРИН монтира мебели и оборудване, изработени както от стандартни материали
така и от алуминиева ламарина и композитни материали. 

• Монтаж корабни мебели 
• Монтаж на хладилни камери
• Монтаж санитарни модули
• Монтаж кухненско оборудване 
• Монтаж оборудване в провизионни складове и машинни работилници
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Продукти / Корабни мебели
Продукти

Услуги

Проекти

Документи за изтегляне

Корабни мебели

Изолационни възглавници

Корабна изолация

Палубни покрития

Обшивка

Монтаж на мебели и оборудване

Интериорен дизайн & 3D моделиране

ТЕВА МАРИН предлага интериорен дизайн и 3D моделиране на мебели и оборудване. 

Изработването на 3D модел на интериора на кораба и добавянето в него на различните
системи (тръбопроводи, кабелни пътища, вентилация и т.н.), позволява бързо откриване
на грешки на етап проектиране и функционално използване на наличното пространство. 
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Офис Русе

Ул. "Николаевска" 12

Район Център
7012 Русе

Тел: +359 (0) 884 660 110
E-mail: info@tevamarine.com
www.tevamarine.com

Report a map error

ul. "Nikolaevska" 12
ul. "Nikolaevska" 12, 7012 Ruse
Center, Ruse  

Directions

View larger map

Map data ©2020 Terms of Use

Офис Варна

ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 
Бизнес сграда Булпорт
9000 Варна

Тел: +359 (0) 884 652 987
E-mail: info@tevamarine.com
www.tevamarine.com

Report a map error

Бизнес сграда Булпорт. Офи…
Район Одесос ЮЖНА
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА Бизнес
сграда Булпорт, 9000 Varna  

Directions

View larger map

Map data ©2020 Terms of Use
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