
           Бестимекс ООД е основано 1991 г. като частно търговско дружество. Главната ни  цел, 

поддържане на стоки на склад и разпространението им по цялата територия на страната,  се 

реализира от  висококвалифициран и мотивиран състав в осем офиса в по-големите градове на 

България. 

     Продължение на политиката на фирмата е предлагането на нови, специализирани химични 

продукти за повърхностна обработка на метали и за нанасянето на защитни покрития. Със своите 

четири области на приложение - почистване на замърсявания и отстраняване на ръжда и окалина, 

корозионна защита, предварителна /пасивираща/ обработка на повърхности и функционална 

галванопластика - Бестимекс ООД предлага изключително обширно портфолио в сектора. 

Основните групи химикали са  предназначени за:   

 За премахване на окиси и ръжда, 

премахване на покрития. 

Травлене, електрополиране, анодиране и 

ецване за черни и цветни метали. 

Подобрители за външен вид, защита от 

корозия, понижаване коефициента на триене 

Технологии и средства за обезмасляване, 

фосфатиране, поцинковане, помедняване, 

никелиране,  хромиране. 

Пасивации- тънкослойна, прозрачна, жълто -

зелена, черна, синя.Хроматиране, елоксация. 

Пластмаси- обработка и метализация. 

Паладиеви активатори и ускорители. 
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Предварителна обработка на алуминий.  

Хром (VI) несъдържащи пасиватори, хромати 

Фосфатиране и фосфатно заместване.Желязно 
и цинково фосфатиране 

Смазване и охлаждане в процесите на студена 
обработка на метали. 

Горещо поцинковане.Чистители, безмаслители, 
инхибитори за киселинни, пасиватори 

Почистващи средства за неръждаеми стомани, 
за леки метали,стъкло,керамика и пластмаси 

Oбработка на метални повърхности преди 
боядисване, с пръскане, потапяне и ръчно 
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      Продуктите са произведени от водещи в сферата си европейски компании, съгласно действащите 
директиви по отношение на изискванията за вредности при работа и в съответствие с мерките за опазване на 
околната среда. Предлагат  в туби, варели, IBC  и разливно. 

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯ - ул. Проф. Иван Георгов 1 А, тел: 02/9265858, e-mail: office@bestimex.net 
ВАРНА - тел: 052/503 700, факс: 052/503 716, е - mail: varna@bestimex.net  
БУРГАС - тел: 056/811 482, факс: 056/811 924, е - mail: burgas@bestimex.net  
ПЛОВДИВ - тел: 0888 797 960, е - mail: plovdiv@bestimex.net
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - тел/факс: 062 605 525, е - mail: tarnovo@bestimex.net  
РУСЕ - тел: 0888 204 523, е - mail: ruse@bestimex.net
СТАРА ЗАГОРА - тел: 042/230 219, е - mail: st.zagora@bestimex.net  
ВРАЦА - тел: 092/ 923 010, е - mail: vratza@bestimex.net 


