
 

 

 

 
     Ес енд Би Индастриъл Минералс представлява 
мултинационална група от компании със силно 
международно присъствие, чиито продукти присъстват 
на пазарите в повече от 65 държави в света. Състои се 
от филиали и свързани компании, действащи минни 
обекти, заводи и центрове за дистрибуция  в повече от 
20 държави, разположени на 5-те континента. Ес енд 
Би Индастриъл Минералс АД, гр. Кърджали е компания 
с дългогодишен опит и традиции в производството на 
продукти на базата на минерални природни суровини. 
    Над 90 % от продукцията на Ес енд Би Индастриъл 
Минералс АД се изнася зад граница. Нейни клиенти са 
редица фирми от Холандия, Русия, Израел, Гърция, 
Турция, Австрия и др  
    Фирмата е  сертифицирана  по  ISO 9001: 2008. 
Сертификатът е връчен от Световната сертифицираща 
организация SGS. 
    Компанията е носител на международни награди - за 
търговски престиж – Мадрид 1994, златна звезда за 
качество – Женева 2002 и др. Член е на Института по 
перлита, САЩ от 1993 г, както и на Клуба на лидерите в 
търговията – Мадрид, Испания. 
    В резултат на дългогодишният  опит и в търсене на 
най-подходящите начини за удовлетворяване 
желанията на клиентите, Ес енд Би Индастриъл 
Минералс АД разработва и предлага висококачествени 
продукти за котешки тоалетни – “БЕНТО

®
 Класик” и 

“БЕНТО
®
 Икономик” на основата на собствени 

природни суровини. Тези два продукта са традиционни 
и добре познати на пазара. 
      Марката – “БЕНТО”

®
 е еталон за качество на  

пазара за постелки за домашни любимци. 
Характеризира се с висока абсорбционна способност 
спрямо амония, хигиеничен е за домашните котки, 
отнема неприятната миризма, не цапа лапите и не 



 
вреди на домашните любимци. Произвежда се в малки 
разфасовки от 3 и 5 кг. 
В резултат на постоянните  усилия на колектива за 
подобряване на продукта очаквайте скоро на пазара 
“БЕНТО

®
  Класик” и “БЕНТО

®
 Икономик”  в нови 

усилени вентилни торби. 
      Серията “БЕНТО”

®
 е разширена и с новите 

продукти тоалетна постелка за малки кучета и гризачи, 
които Ес енд Би Индастриъл Минералс АД предлага на 
пазара под марките “БЕНТО

®
 Джуниър” и “БЕНТО

®
 

Гризи”. 
     “БЕНТО

®
 Джуниър”   е  изцяло природен продукт. 

Предназначен за малки кученца и дребни породи 
кучета. Подходящ за изграждане на хигиенни навици у 
новородените кученцата.  
    “БЕНТО

®
 Гризи” - предназначен за декоративни 

зайчета, хамстери, морски свинчета и др. видове 
дребни гризачи. Подходящ е за комбинирано 
използване с други видове материали за постелки. 
Отнема неприятната миризма.  
    “АкваКлийн

®
” – зеолит за аквариумни филтри е 

поредния продукт от серията за домашни любимци 
изграден на базата на естествения  минерал зеолит, 
гарантиращ адсорбиране на разтворените субстанции 
във водата. Предназначен за филтрация на водата в 
аквариумите като пълнител за различни видове 
филтърни системи. Благодарение на високия си 
йонообменен капацитет, той променя химичните 
характеристики на водата като редуцира съдържанието 
на нитрати и фосфати.  
 
 
 


