
Годината е 1989. Една от първите частни фирми в България прави своите първи крачки в света на бялата техника. 

Внимателни, но успешни крачки – първо с производството на пластмасови детайли, предназначени за износ в Русия и 

Югославия. Следва втори етап на развитие от 1992 до 1999 г., насочен към производството и реализацията на тръбни 

електронагреватели и чугунонагревателни плочи. В края на 1997 г. Лекс Груп става изключителен представител за 

България, Македония, Сърбия, Черна гора и Косово на световния лидер в производството на кухненски аспиратори – 

Faber и известния италиански производител на високо-качествени кухненски уреди за вграждане - Nardi. Днес основният 

предмет на дейност на компанията е вносът и реализацията на кухненски аспиратори, уреди за вграждане и мивки.  

За 25 години постигнахме много... 

Патентовахме търговските марки Eurolux и Lino и ги наложихме успешно на  Балканите. Създадохме собствена модерна 

материална база в гр. Ботевград, обхващаща административна сграда, изложбена зала, закрити складови площи и корпус 

за производство на мебели. Изградихме и собствени представителни търговски офиси и изложбени салони в големите 

градове на България, Македония и Сърбия. Развихме първата по рода си собствена специализирана мрежа за експресно 

сервизно обслужване и предложихме на клиентите ни уникалната пълна 5-годишна OPTIMUM гаранция. 

Искахме да сме близо до хората и го постигнахме – благодарение на развитата собствена транспортна система и 

създадената широка дистрибуторска мрежа от партньори – франчайзинги, регионални вериги от магазини за 

обзавеждане, водещи мебелни фирми и изложбени салони. 

Работихме със сърце и резултатите не закъсняха - през 2012 г. Лекс Груп беше номинирана за почетен член на „Съвета на 

Европейската бизнес общност“. През 2013 и 2014 г. в партньорство със световния лидер в сферата на аспираторите - 

Faber, компанията реализира и първия спечелен Европейски проект за „Развитие чрез транснационално сътрудничество 

и обмяна на опит“ на своите кадри, който бе изцяло  финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Днес в България, Сърбия и Македония повече от 140 отлично подготвени и опитни специалисти допринасят ежедневно за 

високото ниво на обслужване и професионализъм в компанията. 

Гордеем се, че те са основата на голямото семейство на Лекс Груп, което за 25 години обедини стотици хиляди 

домакинства и написа първите страници от историята на аспираторите и уредите за вграждане  на Балканите. Щастливи 

сме, че това семейство наложи ново поколение култура на предлагане и грижа за клиента в името на комфорта в кухнята.

За нас е привилегия да посрещнем бъдещето заедно!

25 ГОДИНИ В СЪРЦЕТО НА ХИЛЯДИ ДОМОВЕ . . .


