
Отоплението и топлата вода във Вашия дом никога не са били толкова 
екологични, икономични, интелигентни, лесни и надеждни, както сега с новото 
поколение котли и термопомпи от Hoval. 

Посрещни новото поколение

Екологично
Икономично

Надеждно
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Лесно

Meet the New Generation

Hoval Group
Switzerland 
Hoval AG 
8706 Feldmeilen ZH 
www.hoval.ch
Austria 
Hoval Gesellschaft m.b.H 
4614 Marchtrenk 
www.hoval.at
Germany – Heating Technology 
Hoval GmbH 
85609 Aschheim-Dornach 
www.hoval.de
Germany – Climate Technology 
Hoval GmbH 
72108 Rottenburg/Neckar 
www.hoval.de
United Kingdom 
Hoval Ltd. 
Newark Notts. NG 24 1JN 
www.hoval.co.uk 
Italy 
Hoval s.r.l. 
24050 Zanica (BG) 
www.hoval.it
France 
Hoval SAS 
67118 Geispolsheim 
www.hoval.fr
Denmark 
Hoval a/s 
8660 Skanderborg 
www.hoval.dk
Bulgaria 
Hoval EOOD 
1797 Sofia 
www.hoval.bg
Croatia 
Hoval d.o.o. 
10 000 Zagreb 
www.hoval.hr 
Czech Republic 
Hoval spol. s r.o. 
312  04 Plzeñ 
www.hoval.cz
Poland 
Hoval Sp. z o.o. 
62-002 Suchy Las 
www.hoval.pl
Romania 
Hoval s.r.l. 
Voluntari 077190 
www.hoval.ro
Slovakia 
Hoval SK spol. s r.o. 
04001 Košice 
www.hoval.sk
China 
Hoval Ltd. 
100016 Beijing P.R. China 
www.hoval.com.cn
Singapore 
Hoval Corporation 
Singapore 187966 
www.hoval.com

Hoval сервиз.
Ако Ви е необходим специалист въвеждане в
експлоатация и поддръжка на Вашите съоръжения,
Hoval препоръчва да се свържете с екипа, който
отговаря за Вашия регион.
Това е гаранция за икономична работа и надеждност
на системата.  

Отговорност за енергията и околната среда.
Марката Hoval е позната по целия свят като един от лидерите, които предлагат 
цялостни решения за вентилация и отопление. С повече от 70 години опит 
продължаваме да развиваме и постигаме изключителни решения и технически 
ненадминати съоръжения. Водещо за нас е грижата за околната среда, затова 
се стремим да оптимизираме енергийната ефективност на нашите продукти. 
Hoval прилага своите интелигентни и цялостни решения, както във 
вентилационните така и в отоплителните системи в повече
от 50 страни в целия свят.

Децентрализирани климатични системи Hoval
Те осигуряват високо качество на въздуха в помещенията 
и икономия на енергия.Hoval ги инсталира успешно от 
много години. Ключът към успеха е използването на 
комбинация от различни климатични апарати, които могат 
да бъдат управлявани самостоятелно, но и могат да 
работят заедно в една система, за да бъдат гарантирани  
всички необходими изисквания за отоплителни, 
вентилационни и климатични инсталации.

Подкрепа от експерти при проектирането.
В Hoval сме щастливи да Ви помогнем в проектирането и 
разработването на Вашите системи. Възползвайте се и 
разчитайте на опита на нашите специалисти.
Попитайте за системните решения на Hoval и научете 
повече за различните начини за комбиниране на 
високоефективни котли с нашата гама възобновяеми 
продукти.

Ховал ЕООД
София 1797, Младост 1 
hoval.bg@hoval.com
www.hoval.bg
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Светът на Hoval с един клик:

Hoval.com Hoval.tv Hoval 360° App Facebook.com /
Hoval

YouTube.com /
HovalTV

Посрещни новото поколение



Екологично
Бъдете отговорни към енергията и околната среда и 
едновременно с това живейте комфортно. Сега това е 
много по-лесно от всякога. 

Икономично
Новото поколение котли и термопомпи Hoval имат 
най-добър клас ефективност, с което Ви помагат 
да намалите сметките си за енергия. 

Те ще ви дадат информация за работата си и 
ефективността в реално време и архив, така че 
винаги да имате общ поглед върху разходите си 
за енергия. 

На върна на пръстите

Интелигентно
Автоматично използват прогнозата 
за времето в реално време, за да 
затоплят дома Ви в студената 
сутрин, но и да намалят мощността 
в топлия следобед. Позволяват Ви 
да контролирате отоплението си 
през Вашия смартфон, да 
нагласите дневния или седмичния 
си режим – така може да спестите 
енергия, докато работите и да се 
насладите на приятна топлина 
вечерта.

Лесно
Новото поколение „говори на един език“, така че Вие лесно 
може да комбинирате или разширите системата със слънчеви 
колектори, за достигане на най-висок стандарт на енергийна 
ефективност. 

Вашия личен експерт от Hoval ще се радва да Ви съдейства. 

Просто се обадете или изпратете съобщение.

Надеждни
Можете напълно да разчитате на 
нас.

Новото поколение котли и 
термопомпи Hoval автоматично ще 
Ви уведомят, когато се нуждаят от 
поддръжка или ремонт. 

Сервизен партньор на Hoval винаги е 
близо до вас. 

Повече от 500’000 доволни клиенти 
по целия свят могат да потвърдят 
това. Референции говорят сами.

Свържете Се С Нас

new.hoval.com

С новото поколение котли 
и термопомпи от Hoval 
Вие ще използвате много 
по-малко енергия, ще 
намалите въздействието 
към околната среда и ще 
запазите планетата.


