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Бетелгиус ООД е българска компания специализирана 
в предоставянето на цялостни решения в областта 
на първичното и вторичното кодиране, маркирането, 
етикетирането, опаковането и проследяването на 
продукти. Да осъзнаеш принципите на успеха се превръща 
в необходимост, когато си част от бързоразвиващия се 
и динамичен пазар на продукти и услуги. С амбицията 
да представя иновативни решения, да генерира идеи, да 
подтиква към активност, фирма Бетелгиус вече 26 години 
е партньор на бизнеса и има  реализирани повече от 1000 
проекта и над 4500 клиенти и партньори.

ЗА КОМПАНИЯТА 
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МАРКИРАНЕ И ПРОДУКТОВА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
При съвременните изисквания е необходимо да има маркировка и 
продуктова идентификация по цялата производствена линия. Ние 
предлагаме най-разнообразни решения за продуктова 
идентификация, базирани на последните технологии и 
методи за маркиране и кодиране – индустриални 
лазерни принтери, индустриални 
мастиленоструйни принтери, 
термотрансферни принтери, лазери 
за гравиране и маркиране, 
принтер-апликатори за етикети, 
термални принтери 
и други.

ОПАКОВЪЧНИ 
МАШИНИ И 
РЕШЕНИЯ 

Повече от 25 години доставяме модерни 
решения за опаковъчните процеси в края 
на линията. От прости машини и инструменти 
за чембероване, затваряне на продуктите в 
кашони и опаковане на палети със стреч фолио, до 
сложни конвейерни системи и роботизирани линии за 
автоматична обработка на кашоните, тяхното палетизиране и последваща 
обработка на палетите, нашите опаковъчни машини и решения покриват 
всички индустриални производства.

ЕТИКЕТИРАНЕ И 
БАРКОД СИСТЕМИ 

Решенията за етикетиране и баркод системи, които предлагаме са базирани 
на дългогодишния ни опит в тази област и са резултат от близката ни 

съвместна работа с нашите партньори, както и внимателното изследване 
на нуждите и потребностите на нашите клиенти. Те включват 

принтери за етикети, апликатори и принтер-аплкитори 
на етикети, индустриални етикетиращи машини 

и системи, баркод скенери, баркод терминали 
и мобилни компютри, софтуерни решения 

и висококачествени консумативи – 
самозалепващи хартиени и специални 

етикети (напечатани и бели), 
термотрансферни ленти и други. 

СИСТЕМИ ЗА 
МАШИННО ЗРЕНИЕ 

И РАЗПОЗНАВАНЕ

Нашите решения за машинно зрение 
обхващат всички индустриални приложения, 

при които е необходимо да се осигури прецизно и 
надеждно управление на производствени процеси и 

машини, посредством улавянето и обработка на изображения. 
Продуктовата гама включва хардуерни и софтуерни решения, 

покриващи широка гама от приложения и бюджетни изисквания – 
от смарт камери до комплексни визуални системи. 
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА МАЛКИ НАДПИСИ

Висок клас индустриални принтери за всякакъв вид опаковки и продукти, както и за всякакви натоварвания и индустрии:

• до 6 реда текст, символи, числа, баркодове
• пълно самообслужване без сервизен техник
• спирания до 3 месеца без консервиране
• FullFlush™ патентована система за самопочистване
• дълъг интервал на планово обслужване 

• 10“ екран с много лесен за използване интерфейс
• защита от човешки грешки
• готов за Индустрия 4.0 
• клауд базирано отдалечено управление
• стандартна или 90-градусова печатаща глава.

СЕРИЯ LINX 8900

МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР

Редове на печат 3

2.92

 1.8 до 8.8 

до 45

не

да

да (пълно)

5

2, 4 , 6 

18 месеца (13 000 часа)

да

универсален принтер 
за маркиране на 

продукти и опаковки 
в различни индустрии

с възможност за 
печат на големи 
надписи върху 

вторична опаковка

с възможност за 
печат на големи 
надписи върху 

вторична опаковка

с възможност за 
печат на големи 
надписи върху 

вторична опаковка 
IP65 ниво на защита

3

7.28

 1.8 до 20 

до 45

да

да

да (пълно)

5

2, 4 , 6 

18 месеца (13 000 часа)

да

6 6

7.28 9.1

 1.8 до 20  1.8 до 20 

до 45 до 45

да да

да да

да (пълно) да (пълно)

50 50

2, 4 , 6 2, 4 , 6 

24 месеца (18 000 часа) 24 месеца (18 000 часа)

да да

Функция големи надписи

Настройки за производствени линии

Сервизен интервал

Приложение

Височина на символите    мм

FullFlush самопочистване

Максимална скорост на печат   м/сек

Пигментни мастила

Мастилопровод   м

Easy Change сервизен модул

Дистанция на печат от главата       мм

LINX 8910LINX 8900 LINX 8920 LINX 8940
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА МАЛКИ НАДПИСИ

 Висок клас индустриални принтери за големи натоварвания, притежаващи редица екстри в базовата си версия. Налични 
са широк спектър от мастила за печат върху всякакви материали. С възможност за най-различни конфигурации според 
приложението:
• до 5 реда текст, символи, числа, баркодове
• избор от 7 уникални LINX печатащи глави
• стандартна или 90 градусова печатаща глава
• спирания до 3 месеца без консервиране

• FullFlush™ патентована система за самопочистване
• дълъг интервал на планово обслужване 
• Linx Insight® сървър за отдалечен контрол 
• SureFill® защита от човешки грешки.

СЕРИЯ LINX 7900 

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА

Редове на печат

LINX 7900 Spectrum
(пигментни мастила)

LINX 7900 FG
(за хранителни продукти)

LINX 7900 Е (за електронни продукти)

Височина на символите    мм

LINX 7900 Swift (за високи скорости)

Максимална скорост на печат   м/сек

LINX 7900 Solver
(намалена консумация)

LINX 7900 BC (за мокри бутилки)

Максимален сервизен интервал*

LINX 7900

2

6.83

1.4 до 6.7

-

•

-

-

-

18 месеца
(9000 часа)

MINI

4

8.41

1.1 до 8.00

-

-

-

-

•

18 месеца
(9000 часа)

MICRO

5

6.28

1.8 до 12

-

-

-

-

18 месеца
(9000 часа)

MIDI

3

7.28

2.1 до 9.5 

•

-

-

-

-

-

18 месеца
(9000 часа)

ULTIMA PLUS

3

6.25

1,8 до 7,8

-

•

-

-

•

-

18 месеца
(9000 часа)

ULTIMA

3

6.28

 1.8 до 10.05 

-

-

-

•

-

-

18 месеца
(9000 часа)

MIDI EC

5

2.1

2.1 до 13.8 

-

-

-

-

-

18 месеца
(9000 часа)

MIDI PLUS

* в зависимост от вида мастило

• -
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА ГОЛЕМИ НАДПИСИ

Малки компактни принтери за печат отстрани или отгоре върху порести или непорести повърхности. Състоят се от един 
моноблок, съдържащ пълноцветен 5” дисплей, мастилена система, управление и печатаща глава. Тези принтери нямат 
движещи се части, което свежда поддръжката и разходите по тях до минимум. Лесни за употреба и интеграция. 

• стандарт  

ALE СЕРИЯ NANO 

МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР

Печат

Отпечатък

Спецификации на 
принтера

Интерфейси

резолюция dpi

материали

баркодове

тегло кг

покритие

180180

шрифтове

максимална скорост на печат 
при резолюция 180 dpi          м/мин

ориентация на печатащата глава

графични формати

височина на символите                      мм

RS232, USB, WiFi 

разтояние на печат   см

височина на печат                мм

True type - Open type

ITF type, ITF 14, UPC-A, EAN8,EAN13, EAN128, Code128, Code39, 
DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes

•

всички

от 0,7 до 18

острани острани или отгоре

NANO 18 NANO 18R

2

алуминий

2,7

до 0,7

до 18

порести и непорести 

42
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА ГОЛЕМИ НАДПИСИ

Мощно и гъвкаво решение за маркиране на продукти с висока резолюция. Един контролер може да управлява от 1 до 8 
печатащи глави от сериите TC, TZ и PR или пълноцветните глави от сериите CORAL и CALYPSO с височина на печат до 72 
мм всяка, давайки обща височина на печат с една система до 576 мм. 

КОНТРОЛЕР ALE MASTER+

 КОНТРОЛЕР

Печат

Отпечатък

Спецификации на 
контролера

Интерфейси

Софтуер

резолюция dpi

височина на печат                мм

баркодове

тегло кг

покритие

180

шрифтове

максимална скорост на печат 
при резолюция 180 dpi          м/мин

графични формати

TCP/IP, RS232, USB, Ethernet

Wi-Fi

Codex design и Print Management 
Software

управление от 1 до 8 печатащи глави 

височина на символите                мм

True type - Open type

•

•

.jpg / .jpeg /.gif / .png / .bmp / .ico

MASTER +

2,3

анодизиран алуминий

серии TC, TZ, PR, CORAL, CALYPSO

от 0.7 до 576

до 576 (при 8 глави х 72 мм)

60

ITF type, ITF 14, UPC-A, EAN8,EAN13, EAN128, Code128, Code39, 
DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА ГОЛЕМИ НАДПИСИ

ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ ALE СЕРИЯ TZ-PR

Предназначени са за печат с висока резолюция от всички страни на продуктите. Опростената конструкция без движещи 
се части свежда поддръжката и разходите до минимум. Могат да печат върху хартия, картон, дърво, EPS, строителни 
материали, пластмаса, текстил и др. Подходящи са за работа в тежка индустриална среда.

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА

Печат

Отпечатък

Спецификации на 
печатащата глава

резолюция dpi

материали

баркодове

тегло кг

покритие

90-360

шрифтове

максимална скорост на печат 
при резолюция 180 dpi          м/мин

ориентация на печатащата глава

графични формати

разтояние на печат   см

височина на символите                мм

True type - Open type

всички

от всички страни

TZ18 PR72 35PLTZ34 PR72 80PL

5,6

до 0,7

от 0,7 до 34

4,7

неръждаема стомана

от 0,7 до 72от 0,7 до 18

4,6

порести и непорести 

42 60 38

ITF type, ITF 14, UPC-A, EAN8,EAN13, EAN128, Code128, Code39, 
DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА ГОЛЕМИ НАДПИСИ

Предназначени са за печат с висока резолюция странично на продуктите. Опростената конструкция без движещи 
се части свежда поддръжката и разходите до минимум. Могат да печат върху хартия, картон, дърво, EPS, строителни 
материали, пластмаса, текстил и др. Подходящи са за работа в тежка индустриална среда.

ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ ALE СЕРИЯ TC

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА

Печат

Отпечатък

Спецификации 
на печатащата 
глава

резолюция dpi

ориентация на печатащата глава

баркодове

височина на символите                мм

тегло кг

шрифтове

максимална скорост на печат 
при резолюция 180 dpi           м/мин

графични формати

покритие

разтояние на печат                    мм

материали

TC18

от 0,7 до 18 от 0,7 до 72 от 0,7 до 72 от 0,7 до 144от 0,7 до 144

3,1

42

TC72 35PL

3,3

60

TC172 80PL

3,3

38

неръждаема стомана

всички

TC144 35PL

4,1

60

90-360

True type - Open type

TC144 80PL

4,1

38

острани 

до 0,7

порести и непорести

ITF type, ITF 14, UPC-A, EAN8,EAN13, EAN128, Code128, Code39, 
DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА ГОЛЕМИ НАДПИСИ

Система за двуцветен печат, специално проектирана да отговаря на новите GHS изисквания, като печата с максимална 
точност данни за проследяване на опасни продукти, каквито са химикалите. Налични са две версии за височина на печат 
72 и 144 мм.

ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ ALE СЕРИЯ TC TWIN

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА

Печат

Отпечатък

Спецификации 
на печатащата 
глава

резолюция dpi

ориентация на печатащата глава

баркодове

височина на символите                мм

тегло кг

шрифтове

максимална скорост на печат 
при резолюция 180 dpi           м/мин

графични формати

покритие

разтояние на печат                    мм

материали

от 0,7 до 72 от 0,7 до 144 от 0,7 до 144

TC TWIN72

5,5

38

TC TWIN144  35PL

8,9

60

неръждаема стомана

всички

TC TWIN144  80PL

8,9

38

90-360

True type - Open type

острани 

до 0,7

порестипорести и непорести порести и непорести

ITF type, ITF 14, UPC-A, EAN8,EAN13, EAN128, Code128, Code39, 
DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes
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МАСТИЛЕНОСТРУЙНИ ПРИНТЕРИ ЗА ГОЛЕМИ НАДПИСИ

И двете версии печатат цветно, като серия CORAL е за печат в CMYK (циан, маджента, жълто и черно за текст / баркодове), 
а CALYPSO е за печат в CMY (циан, маджента и жълто). Изображенията се създават лесно чрез софтуер Codex©Design и 
печатното изображение може да се променя в движение. 

ПЕЧАТАЩИ ГЛАВИ ALE СЕРИЯ CORAL & CALYPSO

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА

Печат

Отпечатък

Спецификации 
на печатащата 
глава

резолюция dpi

цветове

ориентация на печатащата глава

баркодове

височина на символите                мм

тегло кг

шрифтове

максимална скорост на печат 
при резолюция 180 dpi           м/мин

графични формати

покритие

разтояние на печат                    мм

материали

CORAL72 
35PL

от 0,7 
до 72

от 0,7 
до 72

от 0,7 
до 144

от 0,7 
до 144

от 0,7 
до 144

от 0,7 
до 144

12

CORAL72 
80PL

12

60

CORAL144 
35PL

38

неръждаема стомана

всички

CORAL144 
80PL

60

90-360

CMYK CMYK CMYK CMYK CMYCMY

True type - Open type

ITF type, ITF 14, UPC-A, EAN8,EAN13, EAN128, Code128, Code39, 
DM GS1, RSS-14, Codabar, RSS-EX, Datamatrix, QR Codes

CALYPSO144 
35PL

20

38

острани 

до 0,7

CALYPSO144
80PL

20 17 17

60

порестипорестипорести

38

порести и 
непорести

порести и 
непорести

порести и 
непорести
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ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ПРИНТЕРИ ЗА ФОЛИА И ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

LINX TT 500 

LINX TT 750 

LINX TT 1000 

Компактен принтер за дигитален печат, подходящ за 
маркиране на дребен текст, графики и баркод върху 
фолиа и гъвкави опаковки в редица производства. 
Изключително подходящ за пакетиран хляб, ядки, 
бонбони, бисквити, чипс, замразени зеленчуци, сушени 
плодове, кафе и др. Лесен е за използване и поддръжка 
при минимални разходи.

Универсален принтер за дигитален печат, подходящ 
за отпечатване на текст, графики и баркод на фолиа 
и гъвкави опаковки във всякакви производства. 
Характеризира се с по-дълга непрекъсната работа на 
производствената линия при намалена поддръжка и 
опростена работа. Налични са две конфигурации на 
печатащата глава – 32 мм и 53 мм.

Принтер за дигитален печат на надписи с голяма 
площ върху всякакъв вид опаковки от фолио и 
хартия: за отпечатване на състав, лого, баркод, 
хранителни таблици, маркетингова информация и др. 
Характеризира се с по-дълга непрекъсната работа на 
производствената линия при намалена поддръжка и 
опростена работа. Налични са две конфигурации на 
печатащата глава – 53 мм и 107 мм. 
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ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ПРИНТЕРИ ЗА ФОЛИА И ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

• стандарт      опция

ТЕРМОТРАНСФЕРЕН ПРИНТЕР

Печат

Отпечатък

Интерфейси

Спецификации 
на принтера

режим на работа

резолюция dpi

максимален брой

баркодове

дължина на лентата                   м

ширина на лентата                мм

ширина x височина x 
дълбочина       мм

Linx CLARiSOFT® софтуер за 
дизайн на отпечатъка

скорост на печат при прекъснат 
режим                                    мм/сек

шрифтове

текст и графики

дисплей

външен входен сигнал

външен изходен сигнал

RS 232

бинарни и ASCII команди

USB

връзка с базиданни през 
CLARiNET® 

Ethernet

мрежово управление през 
Claricom CLARiNET® 

площ на печат при прекъснат 
режим        мм

площ на печат при непрекъснат 
режим        мм

скорост на печат при 
непрекъснат режим           мм/сек

ТТ 500
ТТ 750/

печатаща 
глава 32 мм

2 PNP

True Type Fonts

ТТ 750/
печатаща 

глава 53 мм

прекъснат и непрекъснат

200

50 - 300

40 - 500

до 32 x 47 

до 32 x 100

5.0” WVGA LCD 
touch screen 

дисплей

8.0” WVGA LCD touch 
screen дисплей

3 PNP

2 релейни и 2 PNP +24V

8.0” WVGA LCD touch 
screen дисплей

3 PNP

165х158х159

до 700

до 150

EAN-8, EAN-13, 
UPC-A, 

UPC-E and QR

20 - 33

•

•

•

•

•

•

300

40 - 750

40 - 750

до 32 x 75

до 32 x 200

204х178х182

до 1200

до 250

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, 
Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS

20 - 35

•

•

•

•

•

•

300

40 - 750

40 - 750

до 53 x 75

до 53 x 200

204х178х182 204х178х182 204х178х237.4

до 1200

до 250

20 - 55

•

•

•

•

•

•

300

10 - 800

1 - 1000

до 53 x 75

до 53 x 300

до 1200

до 700

20 - 55

•

•

•

•

•

•

300

10 - 600

1 - 1000

до 107 x 75

до 107 x 300

до 1200

до 450

55 - 110

•

•

•

•

•

•

ТТ 1000/
печатаща 

глава 53 мм

ТТ 1000/
печатаща 

глава 107 мм
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ЛАЗЕРНИ МАРКИРАЩИ СИСТЕМИ

ЛАЗЕРНИ МАРКИРАЩИ СИСТЕМИ –  
ВИСОКОЕФЕКТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШЕТО 

ПРОИЗВОДСТВО

Индустриалните лазери осигуряват бърз и рентабилен начин за безконтактно маркиране на първична и вторична опаковка и 
продукти от фолио, стъкло, метал, пластмаса, хартия, картон и др., което ги прави идеални за широк спектър от индустрии - от 
храни и напитки до фармация и индустриални метали. Отпечатъкът е перманентен и не може да бъде премахнат впоследствие. 
Минималната текуща поддръжка и липсата на консумативи помага да се намалят общите разходи. 
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LINX SL1

LINX CSL10

• 10W компактен CO2 лазер
• Лесна инсталация на тесни места, благодарение на 
компактния си дизайн, разнообразни възможности за 
закрепване 
• Възможност за печат на текст в няколко реда, графики и 
баркодове в един надпис
• Четири лещови системи за различни варианти на полето 
за маркиране, които позволяват надписване на големи 
площи при високи скорости или маркиране на продукти 
от голяма дистанция

• 10W CO2 лазер
• Мощен четириядрен процесор за по-бързо маркиране
• Скорост на печат до 900 м/мин.
• Маркира до 2000 символа/сек.
• Живот на лазерната тръба средно 45 000 часа
• Лесна интеграция в производствени линии
• Висока степен на защита (IP65 опционално ) за надеждно 
кодиране във влажна среда
• Включва VisiCode® за ясно кодиране върху студено 
стъкло

ЛАЗЕРНИ МАРКИРАЩИ СИСТЕМИ
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ЛАЗЕРНИ МАРКИРАЩИ СИСТЕМИ

LINX CSL30

LINX CSL60

LINX SLHP

• 30W CO2 лазер
• Мощен четириядрен процесор за поставяне на сложни 
кодове на бързоскоростни линии и трудно маркиращи се 
материали
• Голямо маркиращо поле - височина на кода до 601 мм
• Маркира до 2000 символа/сек.
• Живот на лазерната тръба средно 45 000 часа
• Лесна интеграция в производствени линии
• Висока степен на защита (IP65 опционално ) за надеждно 
кодиране във влажна среда
• Включва VisiCode® за ясно кодиране върху студено 
стъкло

• Високоскоростен 60W CO2 лазер
• Мощен четириядрен процесор за поставяне на сложни 
кодове на бързоскоростни линии и трудно маркиращи се 
материали
• Маркира до 2100 символа/сек. 
• Голямо маркиращо поле - височина на кода до 601 мм
• Живот на лазерната тръба средно 45 000 часа
• Лесна интеграция в производствени линии
• Включва VisiCode® за ясно кодиране върху студено 
стъкло

• Мощен високоскоростен 120W CO2 лазер
• Маркира статични или движещи се обекти
• Мобилен за лесно местене между линиите
• Настройващата се в различни позиции глава позволява 
лесно интегриране с минимално прекъсване на 
съществуващите процеси
• Идеален за приложения в бутилиращата индустрия, 
фармацията, козметиката, аутомотив индустрията и др.
• Висока степен на защита (IP65) за работа в агресивна 
работна среда
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LINX PRINTERNET Клауд-базирано приложение, което позволява да следите текущото 
състояние на вашите принтери Linx в реално време и отвсякъде: 

Гарантирате непрекъсната работа на производствената линия
• Наблюдавате и управлявате вашите принтери от разстояние без  
необходимост от физическо присъствие в  производството 
• Получавате сигнали за проблеми с принтерите или спиране на линията. 
Може да проследите дали операторите реагират бързо, за да гарантират, 
че производството няма да се забави
• Запазвате резервно копие на отпечатъците и настройките на всеки 
принтер за бързо възстановяване в случай на проблем
• Следите състоянието на консумативите в реално време, което позволява 
бърза реакция и навременна поръчка на нови

Управлявате производствения процес
• Наблюдавате напредъка на производствения процес така, че ако се 
наложат промени, могат да бъдат направени своевременно, без да се 
стига до забавяне
• Настройвате и управлявате отпечатъка, за да избегнете грешки от 
операторите
• При възникване на проблем, производствените мениджъри могат да се 
запознаят с историята на производствената линия: какво се е случило, 
какви действия са предприети и от кои оператори. По този начин може 
да бъде идентифицирано и въведено допълнително обучение или 
настройване на системата 
• Отдалечена диагностика от техническия ни екип за точно и бързо 
отстраняване на проблеми чрез обяснение по телефон или директно 
свързване с принтера 

Как управлявате приложението?
• Може да се стартира от телефон, компютър или таблет, което гарантира, 
че получавате информация навсякъде и по всяко време
• Разполагате с всички данни на едно място от един източник.

CLARISOFT е софтуер за дизайн на отпечатъка при термотрансферните 
принтери на Linx. Отпечатъците могат да съдържат следната информация:
• Текст 
• Дата и час
• Баркод
• Бройни единици като партиден номер, номер на артикул и др.

CLARiNET е софтуер за мрежово управление на няколко принтера от 
един компютър през стандартен интернет браузър. Предоставя основна 
диагностична информация за всеки от свързаните принтери.  

СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

CLARISOFT И CLARINET 



И ПРОДУКТОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МАРКИРАНЕ

КАТАЛОГ

Адрес: София, 1186, кв. Герман, 
ул. Манастирска воденица 1
Телеофон: +359 2 80 90 121
Имейл: sales@betelgeus.com
www.betelgeus.com


