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Уважаеми клиенти, 
 
Искаме да ви благодарим за доверието и да ви поздравим, защото с тази покупка ставате член на 
голямото семейство от доволни купувачи на фирма ABC PROIZVOD (АБЦ ПРОИЗВОД). 
 
Вярваме, че скоро ще се уверите, че сте избрали качествен и икономичен продукт, създаден от 
дългогодишната традиция на нашата фирма в производството на отоплителни котли и готварски 
печки. 
 
Ако имате каквито и да е съмнения, тревоги или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас, 
независимо откъде сте закупили нашия продукт. Ние ще ви окажем помощ с експертен съвет и 
техническа подкрепа. 
 
 

Искрено ваши, 
 
 
 
 
 
 

Основани през 1990. 
 
 
Преди да използвате тази печка за централно отопление и готвене, моля прочетете 
внимателно този наръчник, защото той ви дава информация за безопасния монтаж, 
експлоатация и поддръжка на уреда. 
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1. ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА И СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕЧКАТА ЗА 

ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ГОТВЕНЕ 

 

Тези печки са предназначени за централно отопляване на помещения с радиатори, както и за 

готвене на твърдо гориво (въглища или сухи дърва). Освен това печката има вид на камина 

благодарение на закаленото стъкло на вратата на камерата. Печката може да се свърже към 

радиатори с отворена или затворена напорна система с температура на водата до 90°C и 

максимално работно налягане 2.5 bar. 

 

Конструкцията на печката позволява лесно зареждане с гориво и почистване. Когато се спазват 

препоръките за монтаж и експлоатация се осигурява надеждна работа, висока използваемост и 

дълъг живот на уреда, което ние доказваме с 5-годишна гаранция. 

Всички съединения на печката (входящи и изходящи линии, тръба за дим, съединение на 

топлообменника и пр.) са стандартни, поради което за съединяване не се изискват специални 

преходници. 

 

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на работа вратата на печката трябва да е затворена, 

защото иначе температурата може да се повиши неконтролируемо и да превиши 

допустимата граница, което може да повреди печката и свързаните към нея уреди. Освен 

това може да се повиши излишно консумацията на гориво. 

 

2. БЕЗОПАСНОСТ 

 

2.1 БЕЗОПАСНА И НАДЕЖДНА РАБОТА НА ПЕЧКАТА 

 

Тези печки за централно отопление и готвене са проектирани и произведени за най-висока 

експлоатационна безопасност, когато потребителят спазва всички инструкции в този 

НАРЪЧНИК. 

 

Ние не носим никаква отговорност за злополуки с хора и животни, нито за щети за 

собственост вследствие на неспазване на инструкциите в този наръчник. 

Всяка друга употреба на печката се смята за неправилна, а оттам и за опасна, като 

например: 

 

 промяна на предвидената употреба на печката с подаване на твърдо гориво но 

несвързване на линия за гореща вода; 

 Сушене на въглища, дърва, подпалки, други предмети и животни във фурната; 

 Сушене над плочата на пране, горива и други запалими предмети, които могат да 

паднат върху плочата. 
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2.2. ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

1. Печката трябва да се монтира и свърже към централното отопление от 

упълномощен/квалифициран техник съгласно този наръчник на производителя. Той 

осигурява на потребителя/оператора на печката основни обяснения за съдържанието на 

наръчника. 

2. Тази печка трябва да се експлоатира само от обучени и опитни лица. Печката не трябва да 

се експлоатира от деца. 

3. Не докосвайте горещите повърхности и стойте далеч от тях. Дръжте децата и хората с 

увреждания далеч от печката. 

4. не поставяйте върху плочата нищо, което може да причини злополука или повреда (празни 

стъклени или емайлирани съдове, запалими предмети, деформирани и нестабилни съдове, 

които могат да паднат и пр.). Уверете се, че дръжките на съдовете не стърчат от плочата, за да 

не ги преобърнете неволно. 

5. Не използвайте и не дръжте близо до печката запалими предмети и летливи течности. 

6. Когато използвате малки кухненски уреди близо до печката, се уверете, че кабелите им не се 

допират до горещата плоча на печката. 

7. Никога не слагайте в чекмеджето за сушене дърва никакви предмети и запалими вещества 

(освен дърва за горене). 

 

 

3. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Печката, за която се отнася този НАРЪЧНИК, е конструирана за твърдо гориво (въглища и сухи 

дърва). Освен това печката има вид на камина благодарение на закаленото стъкло на вратата на 

камерата. 

Камерата е изработена от сертифицирани котелни плочи с доказан химически състав и 

механични характеристики при високи температури. Тя е заварена по най-съвременни 

заваръчни процедури. 

 

Печката е изпитана с вода под налягане 3 bar. 

Печката има охлаждана с вода решетка, изработена от безшевни тръби, както и ежектор за 

пепел, позволяващ ефективно изваждане на пепелта от камерата към пепелника. Това 

подобрява подаването на свеж въздух към горивната камера. 

 

Този вид печки позволяват повдигане на горивната камера заедно с решетката. Поставянето на 

тази решетка намалява отоплителния капацитет, поради което печката може да се използва и за 

отопление на малки пространства. С повдигането на горивната камера се увеличава 

нагряването на плочата без загуба на желаната температура във фурната. 

 

В мястото на съединяване към комина печката може да е лява или дясна (странично 

съединение) или с колянно резбовано съединение. Печките Concept 2 mini са универсални, със 

свързване на колянното съединение и отляво, и отдясно. Преди да свържете печката към 

комина, трябва да свалите ламарината от страничния панел, да демонтирате металната 

престилка от тръбата за дим (от лявата или от дясната страна, в зависимост от страната, която 

сте избрали за съединяване към комина), Фиг. 2, поз. 18. 
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Стандартното съединение на всички наши печки е 145 mm. Когато това съединение не е 
подходящо за вас, нашата фабрика ще ви предложи широка гама от преходници, 
преобразуващи това съединение в такова със следните размери: 120, 130 или 150. 
 

Фигура 1: ПЕЧКА ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ГОТВЕНЕ – Concept 2 

 

 

 
1. Врата на горивната камера 

2. Термометър за водата в печката 

3. Врата на фурната 

4. Термометър на фурната 

5. Ръчка на клапата 

6. Врата на пепелника 

7. Ежектор за пепел 

8. Регулатор на тягата 

9. Тръба за дим 

10. Отвор за сваляне на панела 

10. Отвор за почистване под печката 

11. Чекмедже за дърва 

12. Съединение R1/2" за топлообменник (термична защита) 

13. Съединение R1/2" за термостатичен вентил 

14. Подаваща линия R1" 

15. Съединение R1/2" за предпазен клапан 

16. Възвратна линия R1" 

17. Съединение за зареждане и източване R1/2" 

 
 

Технически данни на всички видове печки 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Concept 2 Concept 2 Mini 

Мощност, пренасяна към водата 
(kW)* 

Въглища 29 Дърва 25 Въглища 25 Дърва 21 

Необходима тяга (Pa) 20 20 

Бруто тегло (kg) 220 140 
Обем на водата (I) 32 32.5 

Максимална работна температура 
(°C) 

90 90 

Максимално работно налягане 
(bar) 

2,5 2,5 

Диаметър на тръбата за дим (mm) 145 145 
Ширина L (mm) 1000 565 
Височина H (mm) 850 850 

Дълбочина B(mm) 565 565 
 

 

* ЗАБЕЛЕЖКА: Не е отчетена топлинната мощност, излъчвана от печката в помещението. 
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Фигура 2: ПЕЧКА ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ И ГОТВЕНЕ– Concept 2 mini 

 

 

 

1. Врата на горивната камера 

2. Термометър за водата в печката 

6. Врата на пепелника 

7. Ежектор за пепел 

8. Регулатор на тягата 

12-12: Съединение R1/2" за топлообменник (термична защита) 

13. Съединение R1/2" за термостатичен вентил 

14. Подаваща линия R1" 

15. Съединение R1/2" за предпазен клапан 

16. Възвратна линия R1" 

17. Съединение за зареждане и източване R1/2" 

18. Метална престилка на тръбата за дим 

 

4. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 

 

Печката е защитена с опаковка, която не е устойчива на дъжд. Тя трябва да се съхранява на 

закрито. Транспортът до мястото на потребителя се извършва по договаряне. Когато извадите 

печката от опаковката, я проверете за повреди по време на транспорта и пренасянето. Ако се 

съмнявате в нейната функционалност, свържете се с вашия търговец или директно с фабриката 

на ABC PROIZVOD (АБЦ ПРОИЗВОД). 

 

Дръжте частите от опаковката далеч от деца, защото могат да са опасни за тях. 
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5. ПОСТАВЯНЕ / МОНТАЖ 

 

Проектирането, поставянето и монтажът на централното отопление трябва да се извършат от 

квалифицирано лице. Когато системата е проектирана или монтирана неправилно, което от 

своя страна е довело до неправилно функциониране на печката, материалната отговорност и 

непредвидените разходи се носят единствено от лицето, извършило монтажа на отоплителната 

система, а не от производителя, представителя или търговеца на печката. 

 

Печката може да се постави в кухнята или в друго подходящо помещение при наличие на 

негорима основа, достатъчна площ за манипулации, адекватна вентилация на помещението и 

подходящ комин. 

 

Когато монтирате печката, внимавайте за следното: 

 

а) Мебелите и предметите близо до печката трябва да са от негорими материали или трябва да 

са на разстояние най-малко 20 cm. 

б) При никакви обстоятелства не монтирайте полици и други подобни дървени мебели над 

плочата на печката 

в) Стената зад гърба на печката трябва да е от топлоустойчив материалг) Зад печката не трябва 

да има завеси. Ако встрани от нея има завеси, те трябва възможно най-далеч от печката 

д) Запалимите материали, напр. каси на врати, тапети и пр. трябва да са на разстояние най-

малко 20 mm от тръбите за дим. Това разстояние може да е по-малко, ако тръбите за дим се 

увият с подходяща топлоизолация. 

Е) Поставете печката хоризонтално или повдигнете леко задната й част (2-4 mm). 

 

5.2. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КОМИН 

 

Като основен компонент от системата за централно отопление коминът трябва да има 

подходящо сечение, да е правилно построен, да се издига на правилна височина над покрива и 

да е изолиран (Фиг. 4). Определянето на размера и проверката на съществуващия комин се 

извършва от проектант на системи за отопление въз основа на капацитета на печката, вида 

гориво и необходимата тяга за съответната печка. 

 

Печката достига посочената мощност, само когато коминът е правилно оразмерен. 

 

Всички съединения на тръбата за дим към комина трябва да са правилно уплътнени. Фиг. 3. 

Коминът трябва да излиза достатъчно над покрива на къщата, съгласно инструкциите във Фиг. 

4. Избягвайте поставяне на шапка върху комина, особено със странични пречки. Ако върху 

комина има шапка, постъпете както се препоръчва на Фиг. 4. 
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Фигура 3 Присъединяване към комин 

 
Правилно присъединяване на печката към комин Неправилно присъединяване на печката към комин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 4. позиция на комина над покрива и комин с шапка. 

 

 
  

Позиция на комина над покрива Шапка на комина 
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5.3. МОНТАЖ 

 

Печката за централно отопление и готвене може да се свърже към отворена система (Фиг. 5) 

или към затворена система (Фиг. 6) от радиатори, защото има вградена функция за термична 

защита – топлообменник. Термостатичният вентил не се доставя заедно с печката. 

 

за предпочитане е печката да се свърже към отворена отоплителна система, но свързването към 

печката на термостатичен вентил със сонда е задължително, както и свързването на 

топлообменника към водопровода. Когато не е свързан термостатичен вентил, гаранцията се 

обезсилва. 

Всички съединения на печката трябва да са правилно уплътнени и трябва да се огледат преди 

пускането в експлоатация. 

 

Последната стъпка от монтажа е напълването на печката и радиаторите с вода до работното 

налягане. 

 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЕЧКАТА БЕЗ ВОДА. 

 

Фигура 5 Схема на свързване на печката към отворена система за централно отопление 

 

 
  

1. Печка Concept 2 

2. Тръба за дим 

3. Отворен разширителен съд 

4. Нагнетателна тръба 

5. Манометър 

6. Клапан на радиатора 

7. Радиатор 

8. Въздушен клапан 

9. Циркулационна помпа 

10. Предпазен клапан 

11. Термостатичен вентил 

12. Водно съединение, подаваща линия  

12` Пробка за гореща вода 

13. Сонда на термостатичния вентил 

14. Подаваща линия 

15. Съединение за предпазен клапан 

16. Възвратна линия 

17. Съединение за зареждане и източване 1/2" 
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Фигура 6 

Схема на свързване на печката към затворена система за централно отопление 

 
  

1. Печка Concept 2 

2. Тръба за дим 

3. Клапан 

4. Затворен разширителен съд 

5. Манометър 

6. Клапан на радиатора 

7. Радиатор 

8. Въздушен клапан 

9. Циркулационна помпа 

10. Предпазен клапан 

11. Термостатичен вентил 

12. Водно съединение, подаваща линия  

12` Пробка за гореща вода 

13. Сонда на термостатичния вентил 

14. Разпределителна линия 

15. Съединение за предпазен клапан 

16. Възвратна линия 

17. Съединение за зареждане и източване 1/2" 

 

6. ЕКСПЛОАТАЦИЯ – ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО 

 

Твърдото гориво трябва да е физически отделено от печката посредством пространствена и 

физическа бариера. Пепелникът трябва да е изработен от негорими материали и да е далеч от 

мястото за съхранение на горивото. 

 

ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО 

 

При първоначалното зареждане с гориво трябва да се спасят следните условия: 

• коминът трябва да е чист и правилно свързан към печката, 

• печката и радиаторите трябва да са оборудвани със всички защити, 

• при първоначалното зареждане с гориво издърпайте ръчката на клапата докрай, Фиг. 1, поз. 

5 (печка Concept 2) за по-добра циркулация на допълнителния студен дим, а след достигане на 

желаната температура, върнете ръчката в подходящо положение в зависимост от режима на 

работа, 

• напълнете системата с вода и обезвъздушете 

• когато печката работи, вратите на горивната камера и на пепелника трябва да са затворени, 

• поставете бутона на регулатора на тягата на желаната стойност, 

• максималната работна температура на печката е 90°С. 
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ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

Първото зареждане с гориво може да отдели кондензат – капки вода и влага в пепелника. 

Увеличете постепенно температурата на печката, за да изчезне кондензатът. 

 

6.2. ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Печката се зарежда с гориво като другите котли на твърдо гориво с непрекъсната работа. 

Огънят се запалва при отворена врата на пепелника. След като отворите вратата на горивната 

камера, сложете върху скарата хартия и подпалки и запалете огъня. Добавяйте гориво 

постепенно, докато огънят се разгори. Напълнете камерата чак тогава, затворете вратата на 

пепелника и нагласете регулатора на тягата на желаната температура. 

 

6.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕШЕТКАТА 

 

Печката има охлаждана с вода решетка, изработена от безшевни тръби, както и ежектор за 

пепел (Фиг. 1 и Фиг. 2, поз. 7), позволяващ ефективно изваждане на пепелта от камерата към 

пепелника. Това подобрява подаването на свеж въздух към горивната камера. Печката се 

характеризира с това, че горивната камера може да се повдига с решетката, която е поставена 

на подходящи държачи. 

 

Решетката е принадлежност и при желание клиентът може да я закупи директно от 

производителя или да я поръча чрез дистрибутора. Предназначението на тази решетка е да се 

използва през преходния сезон, когато температурата навън не е много ниска. С поставянето на 

решетката плочата се нагрява повече и храната се приготвя по-бързо, а печката може да се 

използва и за отопление на по-малки помещения. 

 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

 

На панела на печката (Фиг. 1 и Фиг. 2, поз. 8) е монтиран регулатор на тягата, чиято функция е 

да задава желаната температура. Той представлява бутон с позиции от 0 до 8, клапа и капиляри. 

Печката има термометър (Фиг. 1 и Фиг. 2, поз. 2), който показва температурата на водата в 

печката. През капилярите регулаторът (и термометърът) е свързан към сондата, от която взема 

стойността на температурата в печката 

 

Температурата на печката е най-ниска, когато регулаторът на тягата е поставен на 1 и е най-

висока, когато е поставен на 8. Когато температурата в печката спадне, клапата на регулатора 

се отваря автоматично с 3-5 mm и подава повече вторична тяга (въздух) за по-силно горене до 

достигане на желаната температура. Настройките на регулатора на тягата зависят от желаната 

температура в помещението. 

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: 

 

За правилно функциониране на регулатора на тягата свържете печката към комин с 

указаните размери. 
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Почиствайте редовно пространството между клапата на регулатора и отвора за въздух от 

пепел и други отпадъци от горенето. Избягвайте спадане на температурата в печката под 

50- 60°С, защото може да се образува кондензат. Ако забележите натрупване на вода в 

печката или в пепелника, увеличете температурата. 

 

6.5. ВАРЕНЕ, ПЕЧЕНЕ И ПЪРЖЕНЕ НА ХРАНА 

 

По време на отоплителния сезон печката се използва за подгряване, варене, печене и пържене 

на храна. За по-бързо готвене използвайте като гориво сухи дърва. За да достигне 

температурата за печене във фурната 250°С, като гориво трябва да се използват сухи дърва и 

регулаторът на тягата (Фиг. 1, поз. 8) трябва да се постави на максимум (позиция 8). Ако се 

налага, за да постигнете по-бързо и по-ефективно желаната температура, можете да отворите 

вратата на пепелника. 

 

ВАЖНО: Не оставяйте отворената врата на пепелника без надзор, защото температурата 

може да се повиши над допустимата граница. 

 

7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

 

Технически проблеми могат да възникнат по следните причини: 

а) възможен фабричен дефект – свържете се с производителя "ABC PROIZVOD" („АБЦ 

ПРОИЗВОД“), 

б) неправилно поставяне, монтаж и свързване – свържете се с монтажника, 

в) вследствие на неправилна експлоатация, неспазване на правилния режим, неправилна 

поддръжка на печката – прочетете този наръчник и вземете необходимите мерки. 

Ако проблемът продължи, се обърнете към фабриката "ABC PROIZVOD" („АБЦ ПРОИЗВОД“) 

за съвет или намеса. 

 

8. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 

За да удължите живота на печката си и за да функционира тя правилно, е необходима 

правилна поддръжка, както през отоплителния сезон, така и след него. Необходимо е 

ежедневно почистване на зоната за пепел и отвора под клапата. Най-малко веднъж месечно 

отстранявайте саждите от печката, защото натрупването на сажди и катран по вътрешността на 

камерата повишават консумацията на гориво и намаляват ефективността на печката. 

Производителят препоръчва използването на препарата ASTRATHERM, който улеснява 

механичното почистване на отлаганията от продукти на горенето. 

 

Не използвайте телени четки и домакинска тел за почистване на вътрешността на камерата, 

фурната и пръстените, защото може да повредите предпазното покритие. Използвайте кърпа, 

напоена с неагресивен почистващ препарат. Почиствайте фурната след всяко използване. 
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Фигура 7 

Сваляне на панела за почистване на саждите под фурната 

 

 
 

 

Отворът (поз. 10, фиг. 7) е предназначен за почистване на саждите под фурната. Панелът е 

фиксиран със скоба и се сваля лесно с подпъхване (т. е. с отвертка). В долната лява част на 

панела (Фиг. 7, поз. 10) има отвор. Поставете в този отвор отвертка, подпъхнете я на около 120 

mm под панела и натиснете надолу (принцип на лоста), за да откачите панела от скобата. 

Извадете внимателно панела от колонката вдясно. Свалете металната престилка и 

уплътнението от отвора за почистване на саждите под фурната. След като почистите, върнете 

обратно на местата им уплътнението, престилката и панела. 

Забранява се охлаждане на печката с изливане на вода в горивната камера. 

След края на отоплителния сезон почистете щателно цялата печка. Източете водата, само ако се 

налага ремонт на радиаторите. 

След края на отоплителния сезон производителят препоръчва да окачите в горивната камера 

платнена торба с 1-2 kg мляна негасена вар. 

 

9. ДЕМОНТАЖ И ИЗХВЪРЛЯНЕ 

 

След края на живота на уреда свалете съединенията за захранване с електричество и вода, 

демонтирайте отоплителните съединения, източете водата и предайте печката в упълномощен 

пункт за събиране и рециклиране на отпадъци. 

 

Съгласно европейските директиви символът "задраскана кофа за боклук" (виж фигурата 

вдясно) ни предупреждава, че трябва да третирате неизползваемия продукт със специално 

внимание. 

 
  

Детайл А 

Отвертка за сваляне на плочата 

Отвор за 
отвертка 

Плоча 

Носач 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И СТАНДАРТИ 
 
ТЕЗИ ПЕЧКИ СА ПРОИЗВЕДЕНИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ОБЩНОСТ: 
97/23/EC – Директива за оборудване под налягане  
92/ 42/ EEC – Нагреватели за гореща вода 
93/ 68/ EEC – Нагреватели за гореща вода 
 
 
СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 
 
През 2007 г. фирма “ABC PROIZVOD” („АБЦ ПРОИЗВОД“) въведе система за управление на 

качеството JUS ISO 9001/2008, която се поддържа и усъвършенства. От 2013 г се прилага още 

два стандарта. SRPS OHSAS 18001/2008 и SRPS ISO 14001/2005, което означава, че фирмата 

притежава ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, 

сертифицирана от акредитиран орган. 
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ГАРАНЦИЯ 

 

Фирма “ABC PRODUCT” („АБЦ ПРОДУКТ“) предоставя гаранция за продуктите си в момента 

на продажбата им. Уважаеми клиенти, ако не сте доволни от нашия продукт, моля прочетете 

следното, преди да се свържете с нас: 

 

1. Направихте ли по време на монтажа всичко съгласно ИНСТРУКЦИИТЕ: 

 избор на мощност на печката в зависимост от реалната и проектна мощност на 

отоплението; 

 височина, диаметър и изолация на комина, особено ако коминът е построен до сградата; 

 редовно използване на други части на отоплителни инсталации, които могат да повлияят 

на печката; 

 защита в случай на прекъсване на електрозахранването; 

 защита на печката с монтаж на термостатични клапани със звукова аларма и свързване на 

топлообменника към водопровода. 

 

2. Използвате ли препоръчителния режим на отопление и поддържана температура на печката 

по отношение на: 

- правилен избор на отопление – постепенно нагряване – задължително затваряне на 

пепелника; 

- използване на ежектора на пепел. 

 

3. Почиствате ли редовно вътрешността на печката и комина от пепел и катран? 

 

4. Променяли ли сте печката по някакъв начин? 

 

Всяко от горните може да повлияе върху правото ви на гаранция, на дълговечността на печката 

и на монтажа, както и може да доведе до излишни разходи за вас в случай на излишни 

посещения за извършване на сервиз от наша страна. 

 



 

 

ABC PROIZVOD d.o.o. („АБЦ ПРОИЗВОД“ ООД) 
Miloša Obrenovića 2, 31000 Užice, SRBIJA (ул.‘‘Милош Обилич‘‘ № 2, 31000 гр. Ужице, СЪРБИЯ) 

Тел.: +381 (0) 31 514 501; (0) 31 514 502 
e-mail: office@abcproizvod.rs  www.abcproizvod.rs 


