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Ние консултираме, обучаваме, 
конструираме, доставяме 
и поддържаме.

02

IKIS е българска компания, основана през 1998, с повече от 
20 години опит в проектирането и изработването на 
висококачествени осветителни тела и цялостни осветителни 
решения, OEM партньор на Philips.  

Нашият екип от висококвалифицирани инженери създаде серия 
уреди UV-C 2020, предназначени за дезинфекция на повърхности 
и въздух в затворени помещения с UV-C лъчение.
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ЗА НАС

Всички уреди използват светлинни източници Philips и имат 
гаранция за високо качество и дълъг живот. Те унищожават 
99,9% от наличните микроорганизми, включително вируси, 
бактерии, гъбички и др. По време на работа уредите не 
отделят озон, което ги прави абсолютно безопасни и 
екологично чисти. 

Предназначени са за надеждна дезинфекция и използване във 
всички сфери на живота: домове, офиси и търговски площи, 
болнични и здравни заведения, училища, детски градини 
и университети, ресторанти и барове, индустриални 
помещения и складове.  

Свържете се с нас, за да заявите своя нов уред от серията 
UV-C 2020, специално проектиран и създаден, за да отговори на 
Вашите специфични нужди. 



КАКВО Е UV-C 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И 
КАК РАБОТИ?
Ултравиолетовата дезинфекция е метод, използващ 
ултравиолетова светлина (C или UV-C) с къса дължина 
на вълната. Тя неутрализира микроорганизмите, като 
унищожава генетичната им структура и спира процеса 
на размножаването им. В естествена среда слънчевите 
UV-C лъчи биват ограничавани от озоновия слой и достигат 
земната повърхност съвсем слабо. Уредите за дезинфекция 
произвеждат UV-C светлина, достатъчно силна, за да 
пречисти повърхностите и въздуха в частни, обществени 
и индустриални помещения, и да превърне средата в 
негостоприемна за бактерии, вируси, плесени и други 
патогенни микроорганизми. 

Уредите от серията UV-C 2020 използват сертифицирани UV-C 
източници на Philips, които излъчват светлина с дължина на 
вълната 254nm, неотделяща озон. По този начин помещенията 
могат да бъдат използвани непосредствено, след като 
дезинфекцията завърши. 

Нашият екип от специалисти ще обучи Вас, Вашето 
семейство или персонал да използвате уредите за UV-C 
дезинфекция, и ще Ви разясни всички необходими протоколи 
и процедури, свързани с употребата им. 

ДНК преди 
облъчване с UV-C

ДНК след 
облъчване с UV-CUV-C лъчи
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OZONE-FREE

WI-FI OPTION

AIR SQUARE 180 е високоефективен уред за дезинфекция 
на въздух. Предназначен е за монтаж в окачен таван в средно 
големи помещения като болнични стаи, операционни, клиники, 
лаборатории, площи на фармацевтичната и хранителна 
промишленост, офиси, търговски обекти, учебни заведения, 
детски градини, домове и др. AIR SQUARE 180 има компактен 
размер и изчистен дизайн, лесен е за обслужване, не отделя 
озон и други вредни емисии. AIR SQUARE 180 е безопасен за 
употреба в присъствието на хора и животни. Изработен е от 
висококачествени материали.

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност
AIR SQUARE 180 е предназначен 
за употреба на закрито и 
не се нуждае от надзор 
по време на работа.

Рентабилен
AIR SQUARE 180 изисква ниски 
експлоатационни разходи 
и минимална поддръжка. 

 Високоефективен и надежден
Отлична профилактика в 
рамките на минути. 
Проектиран е за помещения 
и пространства с обем до 180 м3. 

AIR SQUARE 180

Експлоатация
Вграждане в окачен растерен 
таван 60х60 см.

вграждане в
окачен таван DISINFECTED AIR



OZONE-FREE

WI-FI OPTION

монтаж 
на стена 

монтаж 
на таван 
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AIR STRIKE 90 е високоефективен уред за дезинфекция на въздух 
чрез ултравиолетово лъчение. Предназначен е за употреба в 
болнични стаи, операционни, клиники, лаборатории, помещения 
на фармацевтичната и хранителна промишленост, офиси, 
търговски обекти, учебни заведения, детски градини, домове 
и др. AIR STRIKE 90 може да бъде използван във всяка стая, 
защото има компактен размер и изчистен дизайн, лесен е за 
обслужване и не отделя озон и други вредни емисии. AIR STRIKE 
90 е безопасен за употреба в присъствието на хора и животни. 
Изработен е от висококачествени материали.

Високоефективен и надежден
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Проектиран е за помещения и 
пространства с размер
 до 90 м3. 

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност
AIR STRIKЕ 90 е предназначен за 
употреба на закрито и 
не се нуждае от надзор 
по време на работа.

Рентабилен
AIR STRIKE 90 изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

AIR STRIKE 90

Експлоатация
Монтаж на стена или таван.

DISINFECTED AIR
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WI-FI OPTION

монтаж 
на стена 

монтаж 
на таван 
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AIR STRIKE 90 ECO е високоефективен уред за дезинфекция на 
въздух чрез ултравиолетово лъчение, като спестява време в 
сравнение с други технологии за безконтактна дезинфекция. 
Предназначен е за употреба в болнични стаи, операционни, 
клиники, лаборатории, помещения на фармацевтичната и 
хранителна промишленост, офиси, търговски обекти, учебни 
заведения, детски градини, домове и др. AIR STRIKE 90 ECO може 
да бъде използван във всяка стая, защото има компактен 
размер и изчистен дизайн, лесен е за обслужване, не отделя 
озон и други вредни емисии. AIR STRIKE 90 ECO е безопасен за 
употреба в присъствието на хора и животни. Изработен е от 
висококачествени материали.

Рентабилен
AIR STRIKE 90 ECO изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

Високоефективен и надежден
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Проектиран е за помещения 
и пространства с обем 
до 90 м3.

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
AIR STRIKЕ 90 ECO е 
предназначен за употреба 
на закрито и не се нуждае от 
надзор по време на работа.

AIR STRIKE 90
ECO

Експлоатация
Монтаж на стена или таван.

DISINFECTED AIR
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WI-FI OPTION

монтаж 
на стена 

монтаж 
на таван 
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AIR STRIKE 180 е високоефективен уред за UV-C дезинфекция. 
Подходящ е за използване в болници и болнични отделения, кина 
и театри, клиники, лаборатории и фармацевтични помещения, 
търговски площи и офиси, училища и детски градини, частни 
домове. AIR STRIKE 180 има опция за управление от дистанция и 
е абсолютно безвреден и сигурен за употреба. Има светлинен 
индикатор, указващ, че устройството е в работен режим. 
Уредът може да бъде използван в присъствието на хора, 
животни и растения. Изработен е от висококачествени 
материали. 

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност
AIR STRIKE 180 е предназначен за 
употреба на закрито и 
не се нуждае от надзор 
по време на работа. 

Рентабилен
AIR STRIKE 180 изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка.   

Високоефективен и надежден
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Проектиран е за помещения и 
пространства с обем 
до 180 м3. 

AIR STRIKE 180

Експлоатация
Монтаж на стена или таван.

DISINFECTED AIR



свободностоящ
15

AIR STRIKE е високоефективен уред за дезинфекция на въздух 
чрез ултравиолетово лъчение. Той има компактен размер, 
минималистичен дизайн и идва в три разновидности в 
зависимост от площта, за която е проектиран да работи – 
AIR STRIKE 90, AIR STRIKE 180 и AIR STRIKE 360. Идеален е за употреба 
както в по-малки помещения като болнични стаи, операционни, 
клиники, лаборатории, офиси и домове, така и в по-големи 
– пространства на фармацевтичната и хранителна 
промишленост, търговски обекти, учебни заведения, детски 
градини, индустриални зони и търговски центрове. AIR STRIKE 
е безопасен за употреба в присъствието на хора и животни. 
Изработен е от висококачествени материали.

Рентабилен
AIR STRIKE изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка.

Високоефективен и надежден 
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Проектиран е в три 
разновидности – за помещения 
и пространства с обем 
до 90 м3, до 180 м3 и до 360 м3.

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
AIR STRIKЕ е предназначен за 
употреба на закрито и не се 
нуждае от надзор по време на 
работа. 

AIR STRIKE 
MOBILE

AIR STRIKE 
MOBILE 90

AIR STRIKE 
MOBILE 180

AIR STRIKE 
MOBILE 360

Експлоатация
Свободностоящ.

OZONE-FREE WI-FI OPTION

DISINFECTED AIR
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пенделен
 монтаж
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Експлоатация
Пенделен монтаж.

AIR STRIKE 
ULTRA

AIR STRIKE ULTRA е високоефективен уред за дезинфекция 
на въздух в големи помещения. Той е идеалното решение 
за производствени мощности и фабрики, помещения на 
фармацевтичната и хранително-вкусовата индустрии, 
логистични центрове, складове и др. Снабден е с вграден 
контролер с функция за проследяване на живота на UV-C 
източниците, индикираща необходимостта от подмяна. AIR 
STRIKE ULTRA е напълно безвреден и безопасен за употреба в 
присъствието на хора, животни и растения. 

Високоефективен и надежден 
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Проектиран е за помещения 
и пространства с 
височина до 6м и обем до 
1000 м3. Изработен от 
висококачествени материали. 

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност
AIR STRIKE ULTRA е подходящ за 
употреба в големи помещения 
и площи и не се нуждае от 
надзор по време на работа.

Рентабилен
AIR STRIKE ULTRA изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка.  

DISINFECTED AIR



монтаж 
на стена 

монтаж 
на таван 
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Експлоатация
Mонтаж на стена или таван.

AURA

AURA е високоефективен уред за дезинфекция на повърхности 
и въздух в домове и офиси, малки бизнес и търговски 
помещения. Изработен е от огледална неръждаема стомана 
и е проектиран за открит монтаж на стена или таван. 
Благодарение на компактните си размери и ниско тегло е 
удобен за дезинфекция на автомобили, бусове и други превозни 
средства. По време на употреба в помещението, което се 
дезинфекцира, не трябва да присъстват хора, животни и 
растения.

Високоефективен и надежден 
Отлична профилактика 
в рамките на минути – в 
зависимост от размера на 
помещението максималната 
продължителност на работа 
е 30 минути. Проектиран 
е за помещения с площ  
до 45 m2. Изработен от 
висококачествени материали.

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
AURA е безопасен за употреба. 
Разполага с опция за 
дистанционно управление от 
разстояние. 

Рентабилен
AURA изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка.  

DISINFECTED AIR

OZONE-FREE

WI-FI OPTION
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свободностоящ
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Лесна предварителна 
поръчка и гаранция за 
безопасност 
ERASER е напълно 
безопасен благодарение 
на вградените сензори за 
засичане на движение. Има 
и опция за отложен старт, 
позволяваща Ви да напуснете 
помещението преди 
стартиране. Не се нуждае от 
надзор по време на работа.  

Експлоатация
Свободностоящ.

ERASER
ERASER е преносим интелигентен уред за UV-C дезинфекция 
на повърхности и въздух. Уредът е идеалното решение за 
лекарски кабинети, студия за красота, клиники, училища, и др. 
Той е удобен за пренасяне и е снабден с вграден контролер, 
дълъг захранващ кабел и опция за монтаж на подвижна 
телескопична стойка. По време на употреба в помещението, 
което се дезинфекцира, не трябва да присъстват хора, 
животни и растения.

Рентабилен
ERASER има ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

Високоефективен и 
надежден Максималната 
продължителност на работа 
е 30 минути. Проектиран 
е за помещения с площ 
до 80 m2. Изработен е от 
висококачествени материали.  

DISINFECTED AIR
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свободностоящ
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Експлоатация
Свободностоящ.

EXTERMINATOR
EXTERMINATOR е професионален преносим уред за UV-C 
дезинфекция на повърхности и въздух. Подходящ е за болнични 
помещения, клиники и други обществени сгради. Уредът е 
предназначен за работа в големи помещения, като осигурява 
безопасна среда за медицински персонал и пациенти. По 
време на употреба в помещението, което се дезинфекцира, не 
трябва да присъстват хора, животни и растения. 

 Високоефективен и надежден 
Максималната 
продължителност на работа 
е 30 минути. Проектиран 
е за помещения с площ 
до 450 m2. Изработен от 
висококачествени материали. 

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
EXTERMINATOR е безопасен 
за употреба благодарение 
на вградените сензори 
за движение. В случай на 
засичане на такова, уредът 
се изключва. Не се нуждае от 
надзор по време на работа.

Рентабилен
EXTERMINATOR има ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

DISINFECTED AIR
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Експлоатация
Свободностоящ.

RAY

RAY е интелигентен уред за UV-C дезинфекция на повърхности 
и въздух, преносим е и изключително лесен за употреба. Той е 
идеалното решение за домове, офиси, училища, детски градини, 
търговски площи и др. Снабден е с опция за дистанционно 
управление, позволяваща задаване на отложен старт, 
продължителност и програма за работа. Разполага с функция 
за проследяване на живота на UV-C източниците. По време на 
употреба в помещението, което се дезинфекцира, 
не трябва да присъстват хора, животни и растения. 

Високоефективен и надежден 
Максималната 
продължителност на работа 
е 40 минути. Проектиран 
е за помещения с площ 
до 40 m2. Изработен от 
висококачествени материали.  

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
RAY е безопасен за употреба. 
Опцията за дистанционно 
управление позволява 
дезинфекцията да бъде 
стартирана и спирана, 
когато Вие сте на безопасно 
разстояние. Не се нуждае от 
надзор по време на работа.

Рентабилен
RAY има ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

WI-FI OPTION

DISINFECTED AIR
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Монтаж
Вграждане в различни 
части на централизирани 
ОВиК системи. 

ОВиК СИСТЕМИРЕШЕНИЯ ЗА

Модулите за UV-C дезинфекция на централизирани системи 
за отопление, вентилация и климатизация са съобразени с 
всички изисквания и осигуряват чиста и здравословна среда. 
Надеждното и ефективно дезинфекциране на преминаващия 
въздушен поток може да се гарантира чрез комбиниране на 
няколко решения: поставяне на устройството в рекуператора, 
в разклоненията или на изхода.
Модулите са идеалното решение за производствени площи, 
складове, големи обществени сгради, хотели, ресторанти и др. 
Снабдени са с вграден контролер с функция за проследяване 
на живота на UV-C източниците, индикиращ необходимостта 
от подмяна. Устройствата могат да бъдат използвани в 
присъствието на хора, животни и растения. 

Високоефективен и надежден 
Осигуряват бързодействие 
и висока ефективност. Поради 
възможността за комбиниране 
на различни решения, се 
осигурява гъвкавост и 
индивидуален подход към 
всяка ОВиК  система.

Експлоатация 
Модулите са подходящи за 
употреба в големи помещения 
и площи на закрито. Не се 
нуждаят от надзор по време 
на работа.

Рентабилен
Модулите имат ниски 
експлоатационни разходи 
и минимална поддръжка.  

UV-C  upstream of coil
for air-stream desinfection

UV-C  downstream of coil
for coil maintenance

Fans

UV-C - lampTwo cooling
coils stacked

UV-C safe pr

Air w

OZONE-FREE

WI-FI OPTION
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Експлоатация
Контролна кутия, 1, 2 или 
4 UV-C лампи и опция за 
свързване със сградна 
централна автоматизация 
или извеждане към външно 
самостоятелно табло.

AIR VENT
AIR VENT е модул за UV-C дезинфекция за инсталиране в локалните 
клонове (тръби) на вентилационните системи. Той се предлага в 
две разновидности в зависимост от размера на въздуховодите: 
AIR VENT 35 и AIR VENT 60. Употребата му спомага за поддържане 
на безопасен микроклимат в сгради и офисни помещения, като 
предпазва от разпространение на опасни вируси, бактерии, 
гъбички и спори в преминаващия във вентилационните системи 
въздухопоток и циркулиращия въздух в затворените помещения.  
AIR VENT е безопасен за употреба в присъствието на хора и 
животни. Изработен е от висококачествени материали.

Високоефективен и надежден 
Отлична профилактика в рамките 
на минути. Проектиран е в две 
разновидности – за въздуховодни 
тръби с с минимален размер
150 mm х 200 mm (AIR VENT 35 ) или 
150 mm х 500 mm (AIR VENT 60).  

Лесна предварителна 
поръчка и гаранция за 
безопасност  
AIR VENT е предназначен за 
употреба на закрито и не се 
нуждае от надзор по време 
на работа.

Рентабилен
AIR VENT изисква ниски 
експлоатационни разходи 
и минимална поддръжка. 
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Експлоатация
Външно самостоятелно 
табло с вграден електронен 
блок за управление и опция 
за свързване със сградна 
централна автоматизация. 

AIR GUARD
AIR GUARD е модул за UV-C дезинфекция за инсталиране в 
централни ОВиК камери с голям дебит. Позволява бързо и лесно 
надграждане на модулен принцип в зависимост от параметрите 
и нуждите на конкретната система. Може да се поставя след 
рекуператори и въздушни филтри, за да елиминира неприятния 
биофилм, натрупващ се по вътрешността на системата, като 
допринася за намаляване разходите за поддръжка и енергия. 
Подпомага за поддържане на безопасен микроклимат в сгради 
и офисни помещения, предпазва от разпространение на вируси 
и бактерии. AIR GUARD е безопасен за употреба в присъствието 
на хора и животни. Изработен е от висококачествени материали.

Високоефективен и надежден 
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Системата се проектира в 
зависимост от капацитета 
на ОВиК систeмата и може да 
се изгради с различен на брой 
и размери UV-C източници в 
зависимост от необходимата 
техническа спецификация.  

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
AIR GUARD е предназначен за 
употреба на закрито и не се 
нуждае от надзор по време на 
работа.

Рентабилен
AIR GUARD изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

WI-FI OPTION

Air w

Air w

UV-C  upstream of coil
for air-stream desinfection

UV-C  downstream of coil
for coil maintenance
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UV-C - lampTwo cooling
coils stacked
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Експлоатация
Всяко устройство може 
да включва 1 или 2 UV-C 
лампи с опция за свързване 
със сградна централна 
автоматизация или извеждане 
към външно самостоятелно 
табло.

AIR FRAME
AIR FRAME е модул за UV-C дезинфекция за монтаж в крайни 
елементи на климатични инсталации – изходи на въздуховоди 
и вентилационни решетки с размери 600х600 mm. Инсталира 
се на изходната страна на въздуховода, на тавана – 
бързо и лесно решение за дезинфекция и поддържане на 
безопасен микроклимат в помещения от всякакъв тип, което 
предотвратява разпространението на вируси и бактерии. 
AIR FRAME е безопасен за употреба в присъствието на хора и 
животни. Изработен е от висококачествени материали.

Високоефективен и надежден 
Отлична профилактика 
в рамките на минути. 
Проектиран е за монтиране 
на изхода на въздуховода, във 
вентилационна решетка с 
размер 600 mm х 600 mm.    

Лесна предварителна поръчка 
и гаранция за безопасност  
AIR FRAME е предназначен за 
употреба на закрито и не се 
нуждае от надзор по време на 
работа.

Рентабилен
AIR FRAME изисква ниски 
експлоатационни разходи и 
минимална поддръжка. 

WI-FI OPTION

AAIIRR  FFRRAAMMEE
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OZONE-FREE

Нашият екип от специалисти ще Ви помогне за проектирането 
и изграждането на UV-C система във Вашата ОВиК инсталация, 
като вземе под внимание всички неободими параметри за 
оптимално и надеждно дезинфекциране на въздуха.

Изборът на ефективно решение за дезинфекция в ОВиК системи 
се извършват съобразно данните на Philips. То се определя 
според няколко параметъра – „скорост на въздушния поток”, 
„доза на облъчване с UV-C светлина”, „размер на въздуховода”, 
“дължина на UV-C зоната за дезинфекция” и т.н. Източниците 
на UV-C не генерират озон благодарение на специално 
проектирано стъкло, което филтрира озонообразуващата 
дължина на вълната. Всяка крушка е оборудвана и с допълнително 
покритие SHATTERPROOF FEP LAMP COATING, което предпазва от 
разпространението на стъкла по въздухопровода вследствие 
евентуално счупване на източника.

ОВиК СИСТЕМИ
РЕШЕНИЯ ЗА

КОМБИНИРАНИ

supply air dict

heat pump

control
electronics

air handler

compressor

gas-electric line

return air dict

thermostat

supply air grills

heating coils

cooling
cols

fan

AAIIRR  VVEENNTT

AAIIRR  GGUARD

AAIIRR  FFRRAAMMEE



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Продукт

Размери

Тегло

Мощност

WI-FI

Светлинен
източник

Ozone-free

Сензор за 
движение

Каталожен 
номер

Обхват до:

Гаранция

AIR STRIKE
MOBILE 90

AIR STRIKE
MOBILE  180

L: 315 mm

W: 220 mm

H: 940 mm

L: 315 mm
W:286mm
H: 940mm

13 kg 19 kg

45 W 86 W

YES YES

YES YES

NO NO

2 years 2 years

AA4430 AA4751

90 m3 
/60 min/

180 m3 
/60 min/

PHILIPS PHILIPS

AIR STRIKE 
90

AIR STRIKE 
180

AIR STRIKE 90
ECO

L: 710 mm
W: 252mm
H: 151mm

L: 715 mm
W: 240mm
H: 142mm

L: 1480 mm
W: 216mm
H: 110mm

L: 354 mm
W: 449mm
H: 940mm

8 kg 6.4 kg 8.5 kg 25.6 kg7.8 kg

43 W 43 W 82 W 172 W86 W

YES YES YES YESYES

YES YES YES YESYES 

NO NO NO NONO

2 years 2 years 2 years 2 years2 years

AA4732 AA4746 AA4507 AA4751AA4670

90 m3 
/60 min/

90m3

/60 min/
180 m3 
/60 min/

360 m3 
/60 min/

180 m3
/60 min/

PHILIPS PHILIPS PHILIPS PHILIPSPHILIPS

AIR SQUARE 
180

Продукт

Размери

Тегло

Мощност

WI-FI

Светлинен
източник

Ozone-free

Сензор за 
движение

Каталожен 
номер

Обхват до:

Гаранция

D:   670 mm  
H:   1653 mm

43 kg

304 W

YES

NO

YES

AA4416

2 years

450 m2 
/30 min/

EXTERMINATOR

PHILIPS

1 ,65 kg

38 W

YES

PHILIPS

YES

YES

2 years

AA4505

40 m2 
/30 min/

RAY

D:   133 mm 
H:   587 mm

D:   290 mm  
H:   525 mm

7 kg

114 W

YES

NO

YES

AA4421

2 years

80 m2 
/30 min/

ERASER

PHILIPS

AURA

L:   450 mm 
W:   121 mm  
H:   133 mm

2 kg

38 W

YES

YES

YES

2 years

AA4431

45 m2 
/30 min/

PHILIPS

AIR STRIKE
ULTRA

D:   315 mm

L:    1100 mm

13 kg

380 W

YES

NO

NO

2 years

AA4471

1000 m3 
/60 min/

PHILIPS

AIR STRIKE
MOBILE  360

37

L:  595 mm
W: 595mm
H: 104mm 

AA4752



РЕФЕРЕНТНИ         ОБЕКТИ
МБАЛ БЛАГОЕВГРАД 

ОУ МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ, САМОКОВ 

МБАЛ САМОКОВ 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК 

ЗАД АРМЕЕЦ 

МБАЛ ТУТРАКАН

МЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ ООД, ТУТРАКАН

28- МО УЧИЛИЩЕ, СОФИЯ

ОБЩИНА ВАРНА

СМДЛ МЕДИЛАБ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

35 ДЕТСКА ЯСЛА ВЪЛШЕБСТВО, СОФИЯ

КОЦ ХАСКОВО

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДКЦ 5 СВ. ЕКАТЕРИНА, ВАРНА 

МТБ ПЛОВДИВ

МОН

МУ – ПЛОВДИВ 

РУО СОФИЯ ОБЛАСТ 

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

ИТАЛИАНСКИ ЛИЦЕЙ, ГОРНА БАНЯ

ИНСТИТУТ АСЕН ЗЛАТАРОВ, БУРГАС

УМБАЛ СВ. ГЕОРГИ, ПЛОВДИВ 

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ 

МЦ МАЙЧИН ДОМ, СОФИЯ

НБУ

СОФИЯ РИНГ МОЛ

ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ НЦЗПБ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЗИ СОФИЯ

гр. Благоевград 2700, ул. “Славянска” № 60

гр. Самоков, ул.”Македония” 25

гр. Самоков, ул. Македония 49

гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” 15

гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2

гр.Тутракан, ул. Трансмариска 81

гр. Тутракан, ул. “Трансмариска” № 69

гр. София, бул. „Възкресение“ 60

гр. Варна, “Осми приморски полк” № 43

гр. Велико Търново, Марно поле 21, Градска поликлиника

гр. София, ул. Орехова гора 11, жк. Стрелбище.

гр. Хасково, ул.“Болярска“ 2

гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 114Б

гр.София, площад Светна Неделя №5

гр. Варна 9000, ул.”Сава” № 2

гр. Пловдив, ул. ”Колхида продължение”

гр. София, бул. “Княз Дондуков” 2A

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 15А

гр. София, ул Антим l №17

гр. София, бул. Княз Александър Дондуков 3

гр. София, ул Вечерница 21

гр. Бургас, ул. Проф. Якимов 1

гр. Пловдив, Бул. Пещерско шосе 66

гр. Русе, ул. “ТЕЦ Изток”

гр. София, ул. Здраве N2

гр. София, ул. Монтевидео 21

гр. София, Околовръстен път 214

гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 79

гр. София, ул. Янко Сакъзов 26

ул. „Московска“ № 33

ул. „Враня“
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Сканирайте QR кода, за да видите локации-
те с монтирани уреди за UV-C дезинфекция 

в интерактивна карта. 

Bulgaria 
Sofia city
88 Bulgaria Blvd.
Shop 7/8

e-mail: office@ikis-light.com 

www.ikis-light.com
www.uvc2020.eu


