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ЗМІСТ

AEROC газобетон №1 в Україні

Армовані вироби AEROC

Інструменти для роботи з газобетоном AEROC

Газобетон Стоунлайт

Газоблок ХСМ (Харків)

Газоблок Чернигів

Газоблок Житомир

Шлакоблок

Керамзитоблок

Кладочна суміш Мастер «Блок»

Клей для газобетону

Керамоблок Русинія

Керамоблок Phoroterm

Керамоблок Leier

Клей для керамоблоку

Тепла штукатурка для керамоблоку

Цегла рядова будівельна керамічна

Облицювальна цегла Євротон

Клінкерна цегла Євротон

Цегла СБК

Облицювальна та клінкерна цегла Керамейя

Облицювальна цегла керамічна

Облицювальна цегла Біла Церква

Дешева облицювальна цегла

Бетон, ЗБВ, металопрокат

Сипучі матеріали

Покрівельні матеріали, водостік

Бітумна черепиця

Керамічна черепиця

Композитна черепиця

Водостік

Дахові вікна

Утеплювачі

Клей для утеплювача

Дюбеля

Фасадні матеріали

Внутрішні оздоблювальні матеріали

Комплектуючі

Штукатурки

Водопостачання та дренажні системи

Підлогові покриття

Плитка ПВХ

Комерційний лінолеум Tarkett

Підкладка

Золотой мандарин

Тротуарна плитка Авеню

Тротуарна плитка ЕКО , Біла Церква
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Теплопровідність - здатність матеріалу пропускати тепло. Газобетон AEROC має 

низький коефіцієнт теплопровідності, а тому зберігає тепло в приміщенні взимку, а 

прохолоду влітку.

Енергозбереження - забезпечується низькою теплопровідністю. Ви зможете 

заощадити до 30% на опаленні в приміщенні з газобетону.

Екологічність - показник безпечності для здоров’я людини та навколишнього 

середовища. Газобетон AEROC виготовляється з натуральних компонентів (пісок, 

цемент, вапно, вода, алюмінієвий газоутворювач), а тому екологічний. 

Пожежобезпечність - забезпечується негорючістю матеріалу, а також його здатністю протистояти прямому контакту з полум’ям. Газобетон 

протистоїть прямому контакту з вогнем протягом 3-7 годин, при цьому він негорючий.

Звукоізоляція - здатність матеріалу поглинати сторонні звуки. За рахунок пористої структури газобетон AEROC відмінно поглинає шум.

Простота в обробці забезпечується низькою щільністю і малою питомою вагою газобетону. Завдяки цьому його легко розпилювати, свердлити і 
т.д.

Створення комфортного мікроклімату - забезпечується високою повітро - і пароприникністю газобетону AEROC.

Мала питома вага - завдяки низькій щільності і пористій структурі. За рахунок малої питомої ваги блоки з газобетону AEROC не створять 

критичного тиску на фундамент будівлі, їх набагато легше монтувати і транспортувати.

БЛОКИ AEROC МАРКУВАННЯ КОРОТКИЙ ОПИС

AEROC блоки з системою «паз-гребінь» AEROC (D300 B2.0)

AEROC (D400 B2.5)

AEROC (D500 B2.5)

Блоки «Паз-гребінь» мають спеціальну структуру торцевих граней, полегшують монтаж,

знижують витрати клею. Спеціальні «кармани» дозволяють зручно брати блок руками

AEROC блоки з плоскими гранями AEROC (D300 B2.0)

AEROC (D400 B2.5)

AEROC (D500 B2.5)

Блоки з плоскими гранями мають ідеально рівну поверхню и точні геометричні 

параметри, за рахунок чого полегшується и прискорюється процес будівництва

AEROC блоки перегородочні блоки AEROC (D400 B2.5)

AEROC (D500 B2.5)

Перегородочні блоки призначені для будівництва не несучих стін. Товщина 100 мм

дозволяє збільшити корисну площу приміщення, а великі розміри дозволяють

прискорити процес будівництва

AEROC U-блоки U-блок U-блоки призначені для створення незмінної опалубки при виготовленні монолітних

перемичок та балок. Довжина блоків складає 500 мм, ширина відповідає товщині

стінових блоків

AEROC теплоізоляційні блоки AEROC Energy (D150) Теплоізоляційні блоки призначені для утеплення несучих стін з газобетону або інших

матеріалів

AEROC тришарові енергоефективні

блоки

AEROC Energy Plus

(D500+D150+D500)

Тришарові енергоефективні блоки володіють високими енергозберігаючими

властивостями. Вони використовуються для будівництва зовнішніх несучих стін в

малоповерховому (до 3 поверхів) і багатоповерховому каркасному будівництві (без

обмеження поверховості). Розміри складають 450х200х500 мм.

Армовані перемички AEROC AEROC ПБ 120x10x20

(15) – 15H

Армовані перемички – це легкий і теплий замінник залізобетонних перемичок при

створенні дверних і віконних отворів в мало- та багатоповерховому будівництві

Плити перекриття і покриття AEROC 1ПП 24.6.2,5 – 5Н

2ПП 24.6.2,5 – 3Н

Плити перекриття застосовуються як панелі міжповерхового перекриття. Плити покриття

– при зведенні даху, а також як перекриття між поверхом і горищним приміщенням
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       Газобетон Аерок є найпопулярнішим газоблоком в Україні. Справа в тому, що він відрізняється високою якістю (матеріал проходить тест 

на якість в спеціальних науково-дослідних лабораторіях, які є власністю компанії). Крім того, компанія «Аерок» - лідер за річним об’ємом 

виробництва автоклавного газобетону. Ціна на газобетон Aeroc прийнятна.

Газобетонні блоки AEROC D300 - це самий 

теплий матеріал для однорідних несучих стін, які 

існують на сьогоднішній день не тільки в Україні, 

але і у всьому світі.

AEROC D300 володіє великими габаритами і 

малою вагою, завдяки чому підвищується 

продуктивність праці і швидкість зведення стін 

будівлі.

Невелика питома вага забезпечується низькою 

щільністю, яка у газобетону AEROC D300 

становить 300 кілограм на метр кубічний. 

Низька щільність - наслідок високої пористості 

матеріалу. Відповідно, стіни з газобетону AEROC 

D300 не створять критичного тиску на 

фундамент будівлі, будуть легко монтуватися і 

зручно транспортуватися, вивантажуватися і 

завантажуватися.

Газобетонні блоки AEROC D400 більше 

підходять для будівництва багатоповерхових 

будівель, так як володіють більш високою 

щільністю (400ку/м³) і, як наслідок, більш 

високою міцністю на тиск і вигин.

Блоки AEROC D500 мають щільність 500 кг/м3, а 

тому володіють найбільш високою маркою 

міцності.

Перегородкові блоки AEROC D150 мають саму 

низьку щільність, а тому використовуються 

тільки для зведення міжкімнатних перегородок. 

Зате у них найнижчий коєфіціент 

теплопроідності, а теплоізоляційні показники 

просто вражають.

Примітка: «D300» означає, що щільність блоку 

становить 300 кг/м3. «В2.0» означає 

мінімальний клас бетону по міцності на тиск. 

НОМЕНКЛАТУРА AEROC 

Блоки
AEROC

Розміри блоків, мм Кількість блоків у піддоні Площа
стіни з 1

м2 блоків, м2ширина висота довжина м2 шт.

AEROC D300 - 2,5/F50
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AEROC D400 - 2,5/F100   AEROC D500 - 2,5/F100

200

250

600

75

100

125

200

250

280

300

375

400

500

75

200

300

375

400

1,89 / 1,8

1,92 / 1,8

1,8

1,92

1,8

1,68 / 2,15

2,16 / 1,8

1,8

1,92

1,8

1,89

1,92

1,8

1,8

1,92

210 / 200

160 / 150

120

80

60

50 / 64

60 / 50

40

40 /35

30

168

64

40

32

32

13,3

10

8

5

4

3,6

3,3

2,7

2,5

2

13,3

5

3,3

2,7

2,5

AEROC топлоізоляція Energy D150/B 0,35
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Тришаровий енергоефективний блок AEROC ENERGY PLUS
ENERGY Plus (D300+D150+D500

Ширина Висота Довжина

Перемички

Плити покриття і перекриття

100

150

200

200

200

250

400

500

300

375

400

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Армовані вироби AEROC
Розміри, мм

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

6400

600

Армованні вироби з бетону густиною 500 кг/м³

250

Сухі суміші AEROC

Клей для газобетону білий / літній, упаковка мішок 25 кг, 48 мішків на полет
Клей для газобетону сірий / зимовий, упаковка мішок 25 кг, 48 мішків на полет

Штукатурка для газобетону фасадня полегшена, упаковка мішок 18 кг

Інструменти для роботи з газобетоном AEROC

Ковші AEROC

для клейвого розчину

100, 15, 200, 250 мм
Штроборіз

Кутник
Ножівка по

газобетону 

550 мм

Терка 180х400 мм
Киянка гумова

1000 г. 75 мм

Каретки AEROC для клейового розчину 

200, 250, 300, 375, 400 мм

Доставка

Доставка автотранспортом 
(фура) грузоподъёмностью 

до 22 тонн.

Доставка 
краном-манипулятором 

вместимостью до 12 пачек.

Доставка груза манипулятором 
вместимостью до 22 поддонов.

Осуществляется только 
по Киеву и Киевской области
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Газобетон Стоунлайт

Виготовляється компанією 

«Стоунлайт» в Броварах

Властивості:

• Висока міцність

• Доступна ціна

• Тривалий термін експлуатації

• Бездоганні теплоізоляційні характеристики

• Точна геометрія параметрів

• Високий коефіцієнт шумопоглинання

• Висока енергоефективність

• Cтійкість до впливу навколишнього середовища і мікроорганізмів;

• Простий та швидкий монтаж

Призначення

• Для будівництва несучих стін (зовнішніх та внутрішніх)

• Для спорудження міжкімнатних перегородок

• Для заповнення монолітно-каркасних конструкцій

• Для ремонту та реставрації стін будинків з газоблоку

Об’єм: від 0,012 до 0,06 м3 в залежності від габаритів.

Щільність складає 400 або 500 кг/м3 (позначається як D400/D500)

Газоблок ХСМ (Харків)

Виготовляється на заводі компанії 

«Харьківські будівельні матеріали»

Властивості:

• Довговічність (прослужить не менше 50 років)

• Висока морозостійкість

• Негорючість та пожежобезпечність

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Точність геометричних параметрів

• Коштує недорого

• Висока якість

• Екологічність

• Висока міцність на стиск та вигин

Призначення

• Будівництво зовнішніх та внутрішніх стін

• Спорудження міжкімнатних перегородок

• Заповнення монолітно-каркасних конструкцій

Об’єм: від 0,018 до 0,048 м3 в залежності від габаритів.

Щільність складає 400, 500 або 600 кг/м3 (позначається як D400/D500/D600).

Газоблок Чернигів

Виготовляється на заводі в Чернігові.

Властивості:

• Високоміцний

• Володіє бездоганними теплоізоляційними

  характеристиками

• Має точну геометрію форм

• Екологічний

• Морозостійкий

• Має високий коефіцієнт шумопоглинання

Призначення

• Заповнення монолітно-каркасних конструкцій

• Будівництво зовнішніх та внутрішніх стін

• Спорудження міжкімнатних перегородок

Об’єм: 0,036 м3

Щільність складає 500 кг/м3 (позначається як D500)

Газоблок Житомир

Виготовляється на заводі в Житомирі.

Також має назву «Теплоблок»

Властивості:

• Довговічність (прослужить не менше 50 років)

• Висока морозостійкість

• Негорючість та пожежобезпечність

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Точність геометричних параметрів

• Коштує недорого

• Висока якість

• Екологічність

• Висока міцність на стиск та вигин

Призначення

• Будівництво зовнішніх та внутрішніх стін

• Спорудження міжкімнатних перегородок

• Заповнення монолітно-каркасних конструкцій

Об’єм: від 0,018 до 0,048 м3 в залежності від габаритів.

Щільність складає 500 кг/м3 (позначається як D500).

Шлакоблок

Властивості:

• Дешевизна

• Точність геометричних параметрів

• Економічність

• Висока енергоефективність

• Простота в обробці на монтажі

• Зручне транспортування

• Мала питома вага за рахунок щілинних порожнеч у   

  структурі

• Можливість виготовлення власноруч у «кустарних»

  умовах

Призначення

• Будівництво споруд побутового характеру (стайні,

  курятники, теплиці, літні кухні, хліви, майстерні)

• Спорудження міжкімнатних перегородок

• Заповнення монолітно-каркасних конструкцій

• Спорудження дачних будинків, котеджів та баз

  відпочинку

• Реставрація стін зі шлакоблоку

Об’єм: від 0,0066 до 0,02 м3 в залежності від габаритів.

Щільність складає 750-1450 кг/м3

Керамзитоблок

Виготовляється з бетону на спеціальної сипучої

речовини – керамзиту. Керамзит являє собою кульки

обпаленої глини. Ключова перевага керамзитоблоку –

високі показники теплоізоляції.

Властивості:

• Висока міцність на вигин та стиск

• Простий монтаж

• Тривалий експлуатаційний строк

• Екологічність

• Високий коефіцієнт шумопоглинання

• Доступна ціна

• Негорючість та пожежобезпечність

• Стійкість до температурних перепадів, вивітрювання та

  корозії

Призначення

• Будівництво зовнішніх та внутрішніх стін будинків та

  споруд висотою до семи поверхів

• Спорудження міжкімнатних перегородок

• Ремонт та реставрація стін будівель з керамзитоблоку,

  газобетону та пінобетону

Об’єм: 0,014 м3

Щільність складає 400 кг/м3 (позначається як D400).

Кладочна суміш Мастер «Блок»

Властивості:

• Висока адгезія до основи

• Тривалий термін зберігання

• Висока пластичність та еластичність

• Простота у застосуванні

• Висока морозостійкість

• Негорючість та пожежобезпечність

• Тріщиностійкість

• Атмосферостійкість

• Низька ціна

Призначення

• З’єднання блоків з газобетону, пінобетону,

газосилікату, газопінобетону, цегли

Наносити суміш рекомендується за допомогою

зубчатого шпателю.

Фасування: 20 кг

Витрата: 20 кг/м2

Клей для газобетону

Властивості:

• Висока адгезія до основи

• Тривалий термін зберігання

• Висока пластичність та еластичність

• Простота у застосуванні

• Висока морозостійкість

• Негорючість та пожежобезпечність

• Тріщиностійкість

• Атмосферостійкість

• Низька ціна

Призначення

• З’єднання блоків з газобетону, пінобетону,

газосилікату, газопінобетону, цегли

Фасування: 25 кг

Витрата: 1,6 кг/м2

Керамоблок Русинія 

Керамоблок Leier

Виробляються блоки Leier у Словаччині та Польщі, але 
завозяться в Україну, в основному, зі Словаччини, 
тому ,що польське виробництво працює більше на 

внутрішній ринок. 

Властивості:

• Трудовитрати знижуються;

• Будівельні роботи можна проводити швидше;

• Високе поглинання шуму;

• Екологічність матеріалу;

• Тривалий експлуатаційний термін;

• Зменшення маси стіни;

• Бездоганні теплопровідні характеристики.

Клей для керамоблоку

Властивості:

• Висока міцність шва;

• Екологічність (в складі - тільки натуральні компоненти);

• Тривалий термін служби;

• Низький коефіцієнт теплопровідності;

• Пластичність розчину;

• Перешкоджає появі «містків холоду»;

• Є морозостійким.

Призначення

• Для якісного і довговічного з'єднання керамічних 

блоків, блоків з газо- і пінобетону, цегли і арболіту. 

Тепла штукатурка для керамоблоку

Властивості:

• Не вимагає попереднього ґрунтування або нанесення 

  обризгу на поверхню основи;

• Може використовуватися як для внутрішніх, так і для 

  зовнішніх робіт;

• Атмосферостійкість;

• Екологічність матеріалу;

• Зручність у застосуванні;

• Пластичність;

• Тріщиностійкість;

• Невелика витрата;

• Морозостійкість.

Призначення

• для штукатурення основ з пористого бетону, а також 

для керамічних блоків. 
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Призначення

• Для будівництва зовнішніх та внутрішніх несучих стін котеджів, пансіонатів, вілл, пентхаузів, дачних будинків, споруд   

  побутового характеру або готелів. 

• Для спорудження міжкімнатних перегородок

• Для заповнення монолітно-каркасних конструкцій

• Для ремонту та реставрації стін будинків з газоблоку

Технічні особливості:

• Наявність щілинних порожнеч, завдяки яким блоки мають бездоганні теплоізоляційні та шумопоглинаючі характеристики

• З тієї ж причини блоки мають малу питому вагу і не створюють критичного тиску на фундамент будівлі

Виготовляється на заводі компанії ЗБК («Закарпатська 

будівельна кераміка») з екологічно чистої сировини. 

Властивості:

• висока якість

• цінова доступність

• висока теплоізоляція 

• висока звукоізоляція

• створюють комфортні умови для проживання

• екологічна чистота 

• стійкість до погодних факторів

• швидкість кладки

• невелику вагу

• економія розчину

• висока міцність

• морозостійкість  

• стійкість до зламу

Європейський стандарт якості

Ширина Висота

Розміри, мм

Довжина

120

250

380

450

238

500

250

380

250

Керамоблок Phoroterm 

Призначення

• Зведення одношарових зовнішніх стін будівель;

• Самонесучих стін, які мають товщину в один шар блоків;

• Міжкімнатних перегородок.

Технічні особливості:

• Всі керамблоки Porotherm виготовляються з глиняної суміші, з використанням додаткових добавок у вигляді рисового 

  лушпиння, соломи, тирси, торфу для вигоряння в процесі випалу даного матеріалу. Після вигорання тирси утворюються 

  порожнечі, які забезпечують високі показники теплоізоляції матеріалу.

• Блоки Porotherm доцільно задіяти в процесі зведення будівель до 4 поверхів без використання залізобетонних каркасних 

  конструкцій. 

Виготовляється на заводах компанії «Вінербергер» за 

австрійськими технологіями. Виробництво  

проводиться в Австрії, Болгарії, Угорщині, Польщі.  

Властивості:

• Має високу міцність на стиск і вигин;

• Відрізняється високими показниками 

  морозостійкості;  

• Пориста структура, яка створює оптимальний для 

  організму людини мікроклімат в житловому приміщенні;

• Пазогребенева система, яка щільно скріплює блоки між 

  собою, в результаті чого через шви не виходить тепло, і 

  не утворюються «містки холоду»;

• Унікальна властивість акумулювати тепло взимку або 

  прохолоду влітку;

• Тривалий експлуатаційний термін;  

• Екологічність матеріалу;

• Економічність виробу. Заснована на великих габаритах і 

  площі кожного блоку. Дозволяє заощадити на термінах 

  будівництва (монтаж швидкий і нескладний);

• Матеріал легко переносить температурні перепади, 

  вплив хімічних речовин або вологи;  

• Вигідна ціна на матеріал.

Инноваційні технології

Ширина Висота

Розміри, мм

Довжина

80

115

250

124

248

174

124

248

124

248

186

124

248

498

373

300

380

440

500

238



Облицювальна цегла Євротон
Фактура: 

• Звичайна (250х120х65) 

• Брусок ВФ-16 (250Х65х65) 

• Англійський формат (215х105х65) 

• Потовщена (250х120х88)

Призначення

• Для облицювання фасадів  котеджів, пансіонатів, баз відпочинку, дачних будинків, готелів, особняків, малоповерхових 

  житлових та промислових споруд

• Для декоративної обробки парканів, віконних та дверних прорізів, колон, арок, бесідок, стовпів

• Для оздоблення зовнішніх стінок печей та камінів

• Для оформлення ландшафтного дизайну

Кольори:

Виготовляється на заводі ЗАТ «Роздільський 
керамічний завод» (Львівська область). 

Властивості: 

• Привабливий зовнішній вигляд

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Природний колір

• Точність геометричних параметрів

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

Сучасні німецькі технології! 

1. Червоний        2. Персик            

3. Коричневий    4. Жовтий 

Властивості: 

• Привабливий зовнішній вигляд

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Широкий вибір кольорової гами

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість
1. Червоний морквяний      2. Червоний класичний      3. Червоний вишневий      

4. Жовтий солом'яний        5. Жовтий персиковий        6. Жовтий абрикосовий      

7. Коричневий какао          8. Коричневий кавовий       9. Білий молочний      

10. Білий кремовий. 

Облицювальна цегла СБК Виготовляється на ЗАТ «Слобожанська Будівельна 
Кераміка», яка складається з кількох підприємств: 

• завод «СБК-Ромни» в с. Плавинище, Роменського р-ну, 

  Сумської обл. 

• завод «СБК-Харків» р. в Харкові

Клінкерна цегла СБК Відрізняється більш видатними експлуатаційними 
характеристиками:

• Марка  міцності становить М-250 – М-300

• Експлуатаційний термін – від 100 років

• Морозостійкість – від 100 циклів заморожування та  

  відтаювання 

• Низький коефіцієнт водопоглинання (4-6 %)
Це стало можливим завдяки використанню у якості 
сировини глини спеціальних сортів, а також більш 
високій температурі випалу цегли (1200 градусів 
проти 1000 у простої облицювальної цегли).  

Призначення

• Для облицювання фасадів  котеджів, пансіонатів, баз відпочинку, дачних будинків, готелів, особняків, малоповерхових 

  житлових та промислових споруд

• Для декоративної обробки парканів, віконних та дверних прорізів, колон, арок, бесідок, стовпів

• Для оздоблення зовнішніх стінок печей та камінів

Кольори:

Клінкерна цегла Євротон 
Фактура: 

• Звичайна (250х120х65) 

• Брусок ВФ-16 (250Х65х65) 

• Англійський формат (215х105х65) 

• Потовщена (250х120х88)

Призначення

• Для облицювання фасадів  котеджів, пансіонатів, баз відпочинку, дачних будинків, готелів, особняків, малоповерхових 

  житлових та промислових споруд

• Для декоративної обробки парканів, віконних та дверних прорізів, колон, арок, бесідок, стовпів

• Для оздоблення зовнішніх стінок печей та камінів

• Для оформлення ландшафтного дизайну

Кольори:

Відрізняється від облицювальної більш високою 
температурою випалу (1200 градусів) та використанням 
спеціальних тугоплавких пластичних сортів глини. Як 
наслідок, така цегла більш міцна (марка міцності 
М-300), більш морозостійка (витримує 150 циклів 
заморожування та відтаювання) та більш довговічна 
(експлуатаційний термін – 100 років).

Властивості: 

• Привабливий зовнішній вигляд

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Широкий вибір кольорової гами

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

• Підтримка мікроклімату в приміщенні!

Довговічність і краса!

1. Корсіка             2. Палермо         3. Бордо              

4. Мілан               5. Тоскана           6. Модена 
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Цегла СБК

Властивості:

• Цінова доступність

• Екологічність матеріалу

• Стійкість до погодних факторів

• Висока міцність на стиск та вигин

• Підвищена морозостійкість

• Низька гігроскопічність та стійкість до високої вологи

• Висока зносостійкість

• Точна геометрія параметрів

Призначення

• Для будівництва зовнішніх та внутрішніх несучих стін

  будинків висотою до трьох поверхів

• Для спорудження міжкімнатних перегородок

• Для ремонту та реставрації стін будинків з керамічної

  цегли

• Для спорудження парканів, колон, арок, стовпів,

  бесідок

Цегла рядова будівельна керамічна

Повнотіла М-100, М-125, М-150

Властивості:

• Високі показники теплоізоляції

• Екологічність матеріалу

• Мала питима вага

• Зручне транспортування

• Висока міцність на стиск та вигин

• Високий коефіцієнт звукоізоляції

• Точна геометрія параметрів

Призначення

• Для будівництва зовнішніх та внутрішніх несучих стін

  будинків висотою до семи поверхів

• Для спорудження міжкімнатних перегородок

• Для спорудження парканів, колон, арок, стовпів,

  бесідок

Пустотіла М-100, М-125, М-150

Властивості:

• Великі габарити (250х120х138 мм)

• Екологічність

• Стійкість до погодних факторів

• Економічність матеріалу

• Висока міцність на стиск та вигин

• Мала питима вага

• Високі показники теплоізоляції

• Точна геометрія параметрів

Призначення

• Для будівництва зовнішніх та внутрішніх несучих стін

  будинків висотою до семи поверхів будь-якого

  характеру (жилого, промислового, комерційного,

  громадського)

• Для ремонту та реставрації стін будинків з керамічної

  цегли

Подвійна цегла

На відміну від керамічної цегли, яка виготовляється з
глини и проходить етап випалу при 1000 градусах,

гіперпресована цегла виготовляється за технологією
гіперпресування з суміші портландцементу та вапна.

Гіперпресована цегла буває повнотілою та
пустотілою.

Властивості:

• Екологічність

• Стійкість до погодних факторів

• Висока міцність на стиск та вигин

• Широкий вибір колірної гами

• Низька гігроскопічність та стійкість до високої вологи

Призначення

• Для будівництва зовнішніх та внутрішніх несучих стін

  будинків висотою до трьох поверхів

• Для спорудження парканів, колон, арок, стовпів,

  бесідок

Гіперпресована цегла М-100, М-125

Виготовляється з особливої жароміцної пластичної
глини, випал проводиться при температурах 1200-1300

градусів. Марка міцності складає не менше М-200.

Властивості:

• Екологічність

• Висока вогнетривкість (до 1200 градусів)

• Широка сфера використання

• Стійкість до хімічних речовин

• Висока міцність

 

Призначення

• Для будівництва печей, камінів, домашніх вогнищ, а

  також теплових агрегатів, робоча температура яких не

  перевищує 800-1000 градусів

Пічна цегла

Виготовляється з суміші кварцового піску (90%) та
вапна (10%) за технологією напівсухого

вібропрасування. За рахунок наявності у складі вапна
має характерний білий колір.

Гіперпресована цегла буває повнотілою та пустотілою,
а також:

• Одинарною     • Полуторною     • Подвійною

Властивості:

• Дешевизна (коштує у 2 рази дешевше за керамічну

  цеглу)

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

• Привабливий зовнішній вигляд

Призначення

• Для будівництва зовнішніх та внутрішніх несучих стін

  будинків висотою до трьох поверхів

• Для спорудження парканів, колон, арок, стовпів,

  бесідок

Силікатна цегла

Кладочна сітка - допоміжна конструкція, яка
застосовується у сфері будівництва при кладці стін,

фундаменту і обробці. Тут вона виконує функцію
армуючої основи для підвищення міцності.

Кладочна сітка

У склад вогнетривкої шамотної цегли входять шамотний порошок (до 70%, являє собою товчену вогнетривку глину),
кокс, графіт та зерна кварцу. Має характерний жовто-пісочний колір.

Властивості:

• Екологічність

• Висока вогнетривкість (до 1690 градусів)

• Стійкість до хімічних речовин, включаючи промисловий та доменний шлак

• Температура початку деформації – 1300 градусів

• Висока міцність та морозостійкість

 

 

Призначення

• Для будівництва мангалів, барбекю, печей, камінів, груб, тандирів, російських лазень, димарів та димових труб

• Для спорудження теплових агрегатів, що використовуються у металургії, хімічній, коксовій, склодувній та фарфоровій

  промисловості

Вогнетривка цегла

Цемент використовується в будівництві для створення
кладочних розчинів, а також для утворення бетонних

розчинів. Відрізняється високою міцністю після
схоплення, екологічністю та стійкістю до вивітрювання

і корозії.

Цемент

6
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Облицювальна та клінкерна цегла Керамейя

Виготовляється на заводі ООО «Керамейя» (м. Суми). 
Відрізняється бездоганною якістю та привабливими цінами.

Компанія «Керамейя» випускає клінкерну цеглу у декількох колекціях:

• КлінКЕРАМ Класика відрізняється чудовим кольором та рівною поверхнею

• КлінКЕРАМ Магма характеризується чудовою грою кольорів, які нібито переходять з одного в інший. такий ефект називається «меланж».

• КлінКЕРАМ Рустика відрізняється наявністю штучних борозд на лицьовій поверхні.

• КлінКЕРАМ Металік цікава поєднанням чисто металічних кольорів

• РетроКЕРАМ – це клінкерна цегла, яка за рахунок ручної обробки набула ефекту «старини» і нагадує середньовічний натуральний камінь, що використовувався для облицювання замків.

Призначення

• Для облицювання фасадів котеджів, пансіонатів, баз відпочинку, дачних будинків, готелів, особняків, малоповерхових житлових та промислових споруд

• Для декоративної обробки парканів, віконних та дверних прорізів, колон, арок, бесідок, стовпів

• Для оздоблення зовнішніх стінок печей та камінів

• Для декорування внутрішніх приміщень (стін спалень, кухонь, гостинних кімнат)

1. Янтар                   2. Жемчуг              3. Рубін                   4. Онікс                  5. Агат світлий       6. Агат темний

1. Діабаз                 2. Топаз                  3. Корал                  4. Граніт

1. Граніт 23             2. Граніт 43            3. Граніт 53             4. Рубін 13              5. Топаз 3               6. Жемчуг 1

7. Рубін 3                8. Янтар 32             9. Граніт32             10. Діабаз 1             11. Онікс 73

100%
натуральна глина

і мінерали

CЄ
європейська

сертифікація

Колір
через 100 років

як в день покупки

Нуль
догляду та дод.

обробки

Стійкість
до грибків, цвілі,

слабких кислот

Облицювальна цегла керамічна

Облицювальна цегла ProKeram (Івано-Франківськ)

Виготовляється на заводі компанії в Івано-Франківську. Цегла ПроКерам – це сертифікована продукція (система УкрСЕПРО, ДСТУ Б В.2.7.-61-97). Виробництво проводиться з 
використанням сучасного зарубіжного обладнання. Щорічно завод випускає від 55.000 цеглин.

Властивості:

• Привабливий зовнішній вигляд

• Стійкість до утворення цвілі, грибка та висолів

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Широкий вибір кольорової гами

• Точність геометричних параметрів

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість
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Облицювальна цегла Біла Церква

Виготовляється на Білоцерковному цегельному заводі на вул. Київська 52, м. Біла 

Церква.  Характеризується широкою сферою призначення, великим вибором форм 

та кольорів.

Розміри: 

• М-200 размер 250х120х65

• М-300 клинкер размер 250х120х65

• М-250 размер 250х120х88

• Кирпич фигурный облицовочный М-200 и клинкерный М-300 ЦФ-1-2-3-4 

  размер 250х120х65  

Властивості:

• Стійкість до утворення цвілі, грибка та висолів

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Точність геометричних параметрів

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

Кольори:

Дешева облицювальна цегла

Властивості:

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

• Привабливий зовнішній вигляд

Призначення

• Для облицювання фасадів  котеджів, пансіонатів, баз відпочинку, дачних будинків, 

  готелів, особняків, малоповерхових житлових та промислових споруд

• Для декоративної обробки парканів, віконних та дверних прорізів, колон, арок, 

   бесідок, стовпів. Для оздоблення зовнішніх стінок печей та камінів

1. Кришталева       2. Кремовий          3. Жовтий               4. Персик

5. Класика             6. Вишневий          7. Флеш                  8. Коричневий

Параметри (коричневий, червоний) Одиниця виміру

Фас. Вироби

М-100
М-200 М-250

Межа краю міцності на стиск

Межа краю міцності на вигин

Водопоглинання

Середня щільність

Теплопровідність

Морозостійкість

Пустотність

Маса виробу

Розміри

Кількість цегли на піддоні

Габаритні розміри упаковки

кгс/см*

кгс/см2

%

кг/м2

Вт/(м'К)

цикл

%

кг

мм

шт.

мм

100-120

16-18,5

8,5-10,5

1100-1280

0,37

50-100

36-38

1,500-2,300

250x120(65)х65

480

1000x1000

8,5-10,5

1180-1230

0,37

50:100

36-38

2,300-2,400

250x120x65

480

1000x1000

130-145

19-20,5

155-170

21-22,5

Параметри (персик темний, персик світлий, кремовий) Одиниця виміру

Фас. Вироби

М-100
М-200 М-250

Межа краю міцності на стиск

Межа краю міцності на вигин

Водопоглинання

Середня щільність

Теплопровідність

Морозостійкість

Пустотність

Маса виробу

Розміри

Кількість цегли на піддоні

Габаритні розміри упаковки

кгс/см*

кгс/см1

%

кг/м*

ВтДм-К)

цикл

%

кг

мм

шт.

мм

100-120

16-18,5

8,5-10,5

1100-1280

0,37

50-100

36-38

1,500-2,300

250x120(65)х65

480

1000x1000

5,5-7,0

1255-1280

0,37

50-100

36-38

2,450-2,500

250x120x65

480

1000x1000

210-230

25-28,5

255-300

29-33



Бетон, ЗБВ, металопрокат

Складається з кількох компонентів: цемент
(13%), щебінь (54%), пісок (27%), вода (6%).

Властивості: 

• Висока міцність після затвердіння

• Широка сфера застосування

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Зручне транспортування

• Стійкість до корозії, вивітрювання та температурних 

  перепадів

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Висока морозостійкість

Призначення 

• Для заливки фундаменту

• Для заливки вузьких порожнин, щільноармованих та

  густо армованих конструкцій, а також вузьких опалубок

• Для заливки колон

Бетон Доставка в Київ, Київську область

доставляємо бетон за допомогою спеціального транспорту (вантажівки з бетономішалкою) по Києву, а також по 
Київській області та в будь-яку точку України.

Завжди відмінна якість та ціна!

Характеризується широким асортиментом (плити 
перекриття, телефонні колодязі, прогони, сходи, 
бордюри)

Властивості: 

• Зручне транспортування та оперативний монтаж

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Широка сфера використання

• Точність геометричних параметрів

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Висока міцність на стиск та вигин

Висока морозостійкість

Призначення 

• Для будівництва мало- та багатоповерхових споруд   

  будь-якого характеру (житлові, громадські, промислові, 

  побутові та комерційні споруди)

• Для спорудження автомагістралей та ВПП

• Для створення підземних телефонних комунікацій

• Для кріплення деталей (перемички)

• Для будівництва ліфтових шахт

• Для будівництва фундаменту (палі)

ЗБВ

Ми виконуємо доставку залізобетонних виробів по всій Україні фурними нормами

Включає цілу групу матеріалів (арматура, куточки, лист, 
засувки, труби, швелер, балки)

Властивості: 

• Стійкість до механічних навантажень та деформацій

• Cтійкість до несприятливих умов навколишнього   

  середовища 

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Широка сфера використання

• Точність геометричних параметрів

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

Призначення 

• Для будівництва залізниць

• Для виготовлення ЗБВ

• Для виробництва деталей у сфері машино будівництва

• Для виробництва деталей у сфері машино будівництва

• Для виготовлення каркасів меблів

• Для будівництва металоконструкцій різного типу

Металопрокат 

Ми виконуємо доставку залізобетонних виробів по всій Україні фурними нормами.
Для Вас:

• Швидка доставка

• Гарантії термінів

• Гнучки цінові вимоги

• Професійні консультації

Звертайтесь!
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Сипучі матеріали

Властивості: 

• Ніколи не розкладається, бо складається з неорганічних 

  речовин

• Широка сфера застосування

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Зручне транспортування

• Не виділяє токсинів при нагріванні 

• Доступність та дешевизна

Призначення 

• Для приготування сухих будівельних сумішей (сухий 

  будівельний)

• Для зведення фундаментів відмосток (будівельний) 

• Для штукатурних робіт (яружний)

• Для будь-яких будівельних робіт (намивний, річковий)

Бетон
У будівництві використовується 5 видів піску: сухий будівельний, яружний, намивний, будівельний, річковий. 

Кожен з цих видів має свою сферу застосування (див. нижче).

Властивості: 

• Зручне транспортування 

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Широка сфера використання

• Висока міцність на стиск та вигин

• Висока морозостійкість

Призначення 

• Для виготовлення бетонів 

• Для виробництва блоків ЗБВ

• Для укріплення слабких ґрунтів у котлованах

• Для укріплення дорожніх магістралей та засипки 

  дорожнього полотна

• Для будівництва ліфтових шахт

Щебінь
Ділиться на три основні види: гранітний, гравійний, вапняний (доломітовий). Також у будівництві 

використовується вторинний щебінь, який є продуктом переробки сміття бетону, асфальту, цегельного бою.

Властивості: 

• Зручне транспортування

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Низький коефіцієнт теплопровідності 

• Висока морозостійкість

Призначення 

• Для теплоізоляції покрівлі, перекриттів і підлог

• Для звукоізоляції перекриттів і підлог

• Для створення ухилу поверхні газонів

• Для виробництва полегшеного бетону, 

  керамзитобетонних блоків

• Для теплоізоляції фундаментів і ґрунту

• Для дренажу в дорожньому будівництві

Керамзит
Це легкий пористий матеріал, що випускається у вигляді гравію або щебеню. Його виробництво ґрунтується на 

випалюванні в спеціальних печах при температурі близько 1200 °С особливих глинистих порід легкого 
плавлення. Завдяки випалу структура глини набуває дрібнопористу будову з вираженою твердою оболонкою. 

Властивості: 

• Матеріал поставляється в готовому для використання 

  вигляді

• Не вимагає попереднього розігрівання

• Не потрібне залучення великої дорожньої техніки

• Скорочується вартість асфальтування 

Призначення 

• Для явочного ремонту доріг

• Для асфальтування невеликих ділянок

Холодний асфальт
Модифікована асфальтобетонна суміш (дрібнозерниста або піщана), розроблена в якості нового матеріалу 

призначеного для асфальтування невеликих ділянок та ямкового ремонту доріг. Проведення дорожніх робіт з 
використанням холодного асфальту можливо при несприятливих погодних умовах (дощ, сніг, низька температура 

повітря), виробником заявляється, що матеріал при цьому практично не втрачає своїх властивостей.

Властивості: 

• Зручне транспортування

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Низький коефіцієнт водопоглинення 

• Висока міцність на стиск та вигин

Призначення 

• Для будівництва парканів, парапетів, опорних стін, 

  цоколів, фундаментів, гребель, дамб

• Для створення на ділянці альпійських гірок, фонтанів, 

  водоспадів та інших компонентів ландшафтного дизайну 

Бутовий камінь
Це каміння неправильної форми і рваної структури, яке добувають в кар'єрі за допомогою підривання покладів 

гірських порід. В подальшому бут сортують по різних фракціях від 150 до 500 мм.
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Виготовляється з сталевих листів, покритий шаром 
алюмоцинку для захисту від корозії.

Пропонуємо вибрати металочерепицю виробників:

• Ruukki

• Арсенал

• Євромодуль

Властивості: 

• Невелика питома вага, простий монтаж та зручне   

  транспортування 

• Великий вибір кольорів

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Висока міцність

• Тривалий термін експлуатації

• Можливість провести локальний ремонт

Призначення 

Для покриття скатних дахів котеджів, баз відпочинку, пентхаузів, вілл, пансіонатів, дачних будинків, малоповерхових 
будинків промислового, громадського, житлового та комерційного типу

Металочерепиця
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RAL 8017 RAL 8019 RAL 6005 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9006 RAL 5005 RAL 3009

Існує декілька типів профнастилу: ПС-8, ПС-10, ПС-20, 
ПС-35, ПК-20, ПК-35, ПН-75.

Крім того, профнастил за сферою застосування 
ділиться на:

• Стіновий

• Покрівельний

• Несучий

Властивості: 

• Стійкість до граду, снігу та дощу

• Висока гнучкість і пластичність

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Великий асортимент кольорів

• Великий функціонал на різноманітна сфера 

  застосування

Призначення 

Для покриття скатних дахів котеджів, баз відпочинку, пентхаузів, вілл, пансіонатів, дачних будинків, малоповерхових 

будинків промислового, громадського, житлового та комерційного тип, парканів, тимчасових будівель

Профнастил

Гарантия качества!

Бітумна черепиця Katepal на європейському ринку вже 

більше 60 років! Автоматизований процес 

виробництва. Інноваційні технологіі..

Властивості:

• Стійкість до граду, снігу та дощу

• Відмінна міцність на вигин та стиск, висока міцність на 

  розрив

• Еластичність зберігається і в холод і в спеку

• Гранульоване покриття добре пристає і міцно 

   тримається

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність, 

  довговічність

Кольори

Бітумна черепиця

Katepal

 Підтверджена довговічність!

Голубая лагуна Медный отлив 

Терракота Осенние листья

Махагони Южный оникс

Гранит Тайга

Спелый каштан Балтика

Дюна

Черный

Бітумна черепиця Owens Corning виготовляється в 

США та відрізняється високою якістю, довговічністю і 

надійністю. 

Властивості:

• Склополотно Fiberglas® (власного виробництва), який 

  забезпечує захист від різних погодних умов, велику 

  пожежостійкість і довгий термін служби 

• Високоякісний, стійкий до впливу погодних умов бітум 

  (також власного виробництва), який міцно утримує 

  гранули на бітумної черепиці і захищає покрівлю від 

  вологи.

• Барвисті мінеральні гранули, які допомагають 

  відбивати сонячні промені, одночасно забезпечуючи 

  красу і стильність покрівлі. 

• Термоклеющая стрічка, яка склеює бітумну черепицю в 

  єдиний водонепроникний масив.

• Клас А пожежобезпеки бітумної черепиці - найвищий з 

  існуючих в приватному житловому будівництві.

• Клас стійкості до поривів вітру до 180 км / год залежно 

  від обраного типу бітумної черепиці.

Кольори

Owens Corning 

 Гарантія от 25 до 50 років!

Виготовляється в за старовинними німецькими 

технологіями на новітньому обладнанні. 

Властивості:

• Висока европейська якість

• Використання SBS-модифікованого бітуму

• УНІКАЛЬНА ПОДВІЙНА СИСТЕМА нанесенням 

  клейового шару

• Благодаря применению особой пленки с силиконовым 

  напылением, скорость её снятия с гонта перед 

  монтажом увеличилась на 40%. 

• Ретельно розраховане кількість мінерального 

  наповнювача, що становить каркас покрівельного 

  покриття, дозволяє повністю уникнути нестабільності 

  гонту в літній період при значному ухилі покрівлі

• Технологія нанесення барвника «Stabifest +» при 800 ° 

  C робить покриття стійким до ультрафіолету, 

  довговічним і яскравим.

• Гарантія 50 років!

Кольори

Docke

 Німецька якість!

Імбірь Кориця М’ята Чернослив Шафран

• НВН

• RanTech

• ЗартМет
   Україна  

Покрівельні матеріали, водостік Бітумна черепиця

Гарантія от 20 до 60 років!
Бітумна черепиця Технониколь SHINGLAS якість в кожної деталі. Більш, ніж 75 

кольорів!

Властивості: 

• Стійкість до корозії 

• Захист від лавиноподібного сходу снігу 

• Захист від зовнішнього загорання 

• Підвищена гідроізоляція 

• Безшумна покрівля

• Простота і зручність монтажу

Кольори:

13

30
YEARS

Рубин 9V Roman 13 Signy 10V

Agat Opal Signy 10V

Найбільш заслуженими виробниками водостічних систем є:

• Bryza     • Isabella     • Profil     • Assa

Водостік виготовляється з:

• ПВХ     • Металу 

Основні розміри водостоку: D 75, D 100, D 125, D 150

Властивості:

• Cтійкість до механічних навантажень

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до корозії, вивітрювання, механічних пошкоджень та деформацій

• Стійкість до високого напору води в трубах

• Простий та швидкий монтаж

• Великий вибір кольорів

Призначення

• Для відводу води з скатних покрівель котеджів, баз відпочинку, пентхаузів, вілл, 

пансіонатів, дачних будинків, малоповерхових будинків промислового, громадського, 

житлового та комерційного типу

Технониколь SHINGLAS 

Континент, Азия Вестерн, Ниагара

NEW

Sambaу, Малахит

NEW

Сучасні технології!
Бітумна черепиця IKO якість в кожної деталі. Більш, ніж 75 кольорів!

Властивості: 

• Понад 100 варіантів поєднання форм і відтінків

• Гарантійний термін на бітумну черепицю IKO - від 15 років і до довічного!

• Постійний контроль якості виробництва

• Підвищена гідроізоляція 

• Всі гранули открашіваются спеціальним методом - ветрофікаціей, і цінова політика не 

  залежить від обраного кольору.

• Простота і зручність монтажу

Кольори:

IKO

48 Forest Green 70 Cedarwood Ultra 31 Slate 14 Flaming Red

Мінімальний термін служби такої черепиці 

починається від 120 років, і за цей час не потрібно 

буде займатися ремонтом і обслуговуванням!

Властивості:

• Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

• Висока морозостійкість, не піддана корозії

• Гарантовано без цементу, без розчину - чиста кераміка!

• Стійкість до корозії, вивітрювання, механічних 

  пошкоджень та деформацій

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Привабливий зовнішній вигляд

Кольори

Керамічна черепиця Roben Керамічна черепиця Braas 

 Довговічність і якість!

Свою назву виріб отримав через особливості 

структури. Сталевий лист високої якості покривають 

захисним сплавом алюцинку. Такий сплав, у свою 

чергу, складається з кремнію, алюмінію і цинку, 

змішаних в строгій пропорції. Потім на лицьову 

поверхню наносяться гранули натурального каменю, 

які створюють красиве фактурне покриття.

Властивості:

• Cтійкість до ультрафіолетового випромінювання

• Висока морозостійкість

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до корозії, вивітрювання, механічних 

  пошкоджень та деформацій

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Зручне транспортування

Кольори

 Стійка до корозії!

Керамічна черепиця Композитна черепиця

Стійкий колір і екологічність!

Виготовляється з обпаленої при 1000 градусах глини, а 

тому має характерний цегляний колір та велику питому 

вагу. Термін експлуатації досягає 100 років

Властивості: 

• Стійкість до ультрафіолетового випромінювання

• Висока морозостійкість, не піддана корозії

• Тривалий термін експлуатації, гарантія 30 років!

• Стійкість до корозії, вивітрювання, механічних 

  пошкоджень та деформацій

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Привабливий зовнішній вигляд

Керамічна черепиця Braas відрізняється

широким вибором кольорів

Коричнева
ангобірованная

Осінній лист 
ангобірована

Мідна
ангобірованная

Каштанова
ангобірована

Червона
натуральна
(Terracotta)

Вишнева
ангобірована

Рустикальная 
ангобированная

Чорно-
коричнева 
глазурована

Антрацит
ангобірованная

Сіра
ангобірована

Водостік

Водостічні системи - це спеціальні конструкції водовідведення, 

що вмонтовуються або зовні, або всередині будівлі 

(найчастіше перший варіант). Такі системи необхідні для 

відводу води з скатних покрівель, що мають кут нахилу до 15 

градусів

15 років гарантії!

Призначені для освітлення та вентиляції мансардних приміщень та виходу на 

покрівлю.

Властивості:

• Легкий і швидкий монтаж за рахунок наявності пароізоляційної плівки і 

  термоизоляционного блоку

• Герметичність і безпека за рахунок наявності 3-х і 4-х точок замикання віконної 

  стулки

• Наявність регульованою фурнітури

• Широкий вибір типорозмірів (більше 30)

Дахові вікна

ROTO -мансардні вікна і горищні люки



Сертифікована якість! 

Властивості: 

• Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна 

  (відчинення по середній осі). Відокремлені одна від одної функції відчинення гарантують стійкість і збільшують безпеку 

  експлуатації.

• Функція відхиляння в діапазоні 0-35° дає можливість зручно підійти до відчиненого вікна, що збільшує корисний простір 

  приміщення, а також гарантує необмежений вигляд назовні. Обертальна функція до 180° використовується для миття 

  зовнішнього скла чи користування маркізою.

• Новаторська система фурнітури 

• Спосіб відчинення міняється завдяки перемикачу preSelect, який розміщений посередині в боковій частині коробки. 

  Перемикач стає доступним при відчиненні рами.

• Зручна експлуатація вікна за допомогою ручки, розміщеної в нижній частині рами. Ручка Елегант має два положення для 

  мікропровітрювання.

• Легкий спосіб миття зовнішнього скла чи користування маркізою завдяки фіксатору, який блокує обернену раму в позиції 

  180°.

• В стандартній пропозиції з енергозберігаючим склопакетом U3.

• Підвищена стійкість до вламання – система topSafe.

• Широкий асортимент аксесуарів.

• Діапазон монтажу 15-55°.

Fakro – дахові вікна 
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Дахові вікна

Пінопласт

Утеплювачі

Пінопласт - це матеріал білого кольору, має жорстку 

спінену структуру, де міститься 98% повітря і 2% 

полістиролу.

Властивості: 

• Невелика питома вага, простий монтаж та зручне 

  транспортування

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Тривалий термін експлуатації

• Високий коефіцієнт шумопоглинання

Призначення

• Для теплоізоляції зовнішніх та внутрішніх стін

• Для утеплення сандвіч-панелей

• Для створення декоративних виробів для 

  внутрішнього оздоблення (плінтус, стельова плитка)

Пінополістирол

Для нього характерна рівномірна структура, що 

включає дрібні закриті пори діаметром до 0,2 мм. В 

якості сировини використовується пластик і 

полістирол, які змішуються зі спінюючим агентом 

(двоокис вуглецю або легкі фреони).

Властивості: 

• Прослужить до 50 років в якості утеплювача 

  зовнішніх стін або до 70 років як утеплювач 

  внутрішніх стін і покрівлі

• Стійкість до хімічних речовин

• Великий температурний діапазон експлуатації (від 

  -50 до +75 градусів)

• Не боїться атмосферних опадів

• Монтується вже в процесі будівництва об'єкта або 

  встановлюватися як додатковий теплоізоляційний 

  шар в ході обробки стін

• Хороші показники теплоізоляції

• Високий коефіцієнт шумопоглинання

• Зручне транспортування і простий монтаж

Призначення

• Для укладання навколо фундаменту в грунт

• В якості ізолюючого шару перекриттів з подальшою 

  заливкою стяжки

• В теплоізоляції вологих приміщень (ванних, кухонь)

• Для теплозахисту зовнішніх стін під декоративну 

  штукатурку.

Мінеральна вата

Структура цієї речовини являє собою волокна, які 

безладно переплітаються між собою. Для 

досягнення певних експлуатаційних характеристик 

ці волокна просочуються різними спеціальними 

речовинами. Існує кілька різновидів мінерального 

утеплювача:

• Скловата    • Кам'яна вата    • Шлакова вата

 Властивості: 

• Тривалий термін використання (становить від 30 до 

  50 років залежно від умов експлуатації)

• Екологічність матеріалу

• Стійкість до ультрафіолетового випромінювання і 

  хімічних речовин

• Висока ступінь паро - і повітропроникності

• Висока міцність на розрив

• Прекрасні шумопоглинаючі властивості

• Зручність транспортування і простота монтажу

Призначення

• Для теплоізоляції покрівлі

• Для ізоляції печей, камінів, котлів

• Для теплоізоляції трубопроводів, комунікацій

• В якості ізоляції лазень, зрубів

30-50
YEARS

12
MONTHS

Клей для утеплювача застосовується в монтажі пінополістирольних або 

мінераловатних плит і влаштуванні армованого захисного шару в ході проведення 

робіт з утеплення фасадів.

Властивості:

• Паропроникність

• Пластичність

• Морозостійкість

• Підвищена адгезія до мінеральних і органічних основ

• Стійкість до впливів атмосферних опадів, перепадів температур і ультрафіолетових 

  променів

• Термін зберігання складає 12 місяців

• Зручність і простота в застосуванні

Клей для утеплювача Дюбеля

Дюбель для термоізоляції - це спеціальний кріпильний елемент, найчастіше 

вживаний для фіксації легких теплоізоляційних матеріалів з пінополістиролу, що 

мають форму плит. Рідше він використовується для кріплення важких 

теплоізоляційних плит зі скловати або мінеральної вати.

Властивості:

• Стійкість до надлишкової вологи

• Тривалий термін експлуатації

• Універсальність

• Стійкість до серйозних механічних навантажень   

• Доступна ціна

Дюбеля - кріпильні елементи, що застосовуються як в 

будівництві, так і в ремонті. 

Існує два основних види дюбелів:

• Для використовування в ручній забивці

• Для застосування в комплексі з монтажним пістолетом

Властивості:

• Висока міцність

• Стійкість до деформацій і сильних механічних 

   навантажень

• Доступна ціна

• Широка сфера використання

• Широкий температурний діапазон експлуатації

Призначення

• Для кріплення профілів з металу

• Для з'єднання між собою дерев'яних виробів (в 

  стропильних системах)

• Для кріплення листових теплоізоляційних матеріалів на 

  основу

Фасадні матеріали

Дюбелі

Це непрозора рідина, яка здатна проникати в пори 

основи стін і при висиханні утворювати тонкий 

плівковий шар. Він складається з наступних речовин: 

• Бітуми

• Масла

• Клей в окремих своїх різновидах

• Смоли

• Пігменти та добавки, що сприяють зміцненню стін 

• Прискорювачі висихання; антисептики

Властивості:

• Високі показники адгезії до основи

• Знижує витрати оздоблювальних матеріалів

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Тривалий термін експлуатації

• Високий ступінь паропроникності

Призначення

• Для підготовки пористих, шорстких поверхонь з 

  бетону, деревини, цегли, гіпсових, цементно-піщаних 

  штукатурок, плит ДВП та ДСП для подальшої обробки

• Для вирівнювання поверхні основи перед подальшим 

  оштукатурюванням та шпаклівкою

Ґрунтувальні суміші

Гнучкі зв'язки використовуються в тришарових 

цегляних стінах в комплексі з утеплювачем або в 

двухшарових стінах з газобетону. 

Задача елемента - з'єднання між собою 

облицювального і несучого шару. Якщо виникає 

необхідність, в таких стінах створюється 

вентильований зазор.

Властивості:

• Висока міцність

• Стійкість до деформацій і сильних механічних 

  навантажень

• Вигідна ціна

• Широка сфера використання

Призначення

• Для з'єднання між собою облицювального і несучого 

  шару

• Для створення вентильованого зазору

Гнучкі зв’язки 

Фасадна штукатурка - це будівельна суміш для 

обробки поверхні стін з бетону, цегли, деревини, 

гіпсокартону, ДВП, ДСП, шпалер, OSB та ін.. 

Штукатурні суміші в залежності від складу діляться на:

• Цементно-піщані

• Вапняні

• Магнезіальні

• Гіпсові

Фасадні штукатурки мають кілька типів фактури:

• Барашек

• Короїд

• Царапана

Властивості:

• Високі показники адгезії до основи

• Широкий вибір фактури, кольорів

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Простота у використанні

• Високий ступінь паропроникності

Призначення

• Для обробки поверхонь з бетону, деревини, цегли, 

  гіпсових, цементно-піщаних штукатурок, плит ДВП та 

  ДСП для будинків, підвальних приміщень, пралень, 

  гаражів, приміщень на виробництві. 

Штукатурні суміші

Це виріб для облицювання будівлі матеріалами, які 

вимагають встановлення каркасу. 

В залежності від складу фасадний профіль може бути 

кількох видів:

• Алюмінієвий

• Сталевий

• Пластиковий

• Деревно-полімерний

Властивості:

• Невелика вага, що дає можливість створення фасадів 

  різних форм 

• Довговічність 

• Простота монтажу 

• Висока міцність 

• Естетичність

• Екологічність 

• Не вимагає особливого догляду

Призначення

• Для облицювання будівлі матеріалами, які вимагають 

встановлення каркасу. 

Фасадний профіль

Фасадна сітка використовується для приховування 

неприємного зовнішнього вигляду будівлі, яке 

знаходиться на реконструкції. Друга сфера 

застосування - огородження котлованів і ровів.

Властивості:

• Не потрібна додаткова окантовка 

• Можливість розтягуватися на 15% в обидві сторони 

  матеріалів

• Екологічність

• Висока міцність на розрив

• Різний розмір осередків 

Призначення

• Для укриття теплиць і дерев від птахів, граду і сильного 

  вітру

• Для захисту рослин від прямих сонячних променів

• Як укриття насипних вантажів при їх транспортуванні на 

  вантажівках

• Для створення видимої огорожі на спортивних 

  майданчиках

• Для обведення межі трас на гірськолижних курортах

• Для будівництва тимчасових вольєрів для тварин

Фасадна сітка
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Гіпсокартон є листовим будматеріалом, що складається 

з двох шарів будівельного паперу (картону) і 

сердечника (шар затверділого гіпсового тіста з 

додаванням наповнювачів). Має стандартну ширину - 

1200 мм.

Залежно від властивостей розрізняють три типи 
гіпсокартону:

• Звичайний (ГКЛ)

• Вологостійкий (ГКЛВ)

• Вогнестійкий (ГКЛП)

Властивості: 

• Доступна ціна

• Простота в роботі

• Багатофункціональність

• Екологічність матеріалу

• Висока міцність на розрив

• Низький коефіцієнт теплопровідності

• Тривалий термін експлуатації

Гіпсокартон
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Призначення

• Для акустичної ізоляції приміщень (студії звукозапису та ін.)

• Для вогнезахисту камінів і печей

• Для захисту від підвищеної вологості стін ванної кімнати, сауни, лазні, солярію та ін.

• Для будівництва міжкімнатних перегородок і багаторівневих стель і віконних укосів, де можуть проходити інженерні 

  комунікації

• Для вирівнювання поверхні стін

• Для зміцнення вже побудованих стін (для цього найкраще підійде гіпсоволокнистий лист ГВЛ)

Внутрішні оздоблювальні матеріали

Комплектуючі

Профілі для гіпсокартону

Профіль для гіпсокартону застосовуються для 

конструкцій каркасів.

Основними видами є:

• Стінові

• Для стелі

• Профіль для обшивки площині

• Профіль для спорудження перегородкових   

  конструкцій

Матеріалом для профілю для гіпсокартону служить 

оцинкована сталь.

Властивості:

• Простота у використанні

• Стійкість до механічних навантажень та деформацій

• Висока міцність на вигин

• Тривалий термін експлуатації

Призначення

• Для створення гіпсокартоних конструкцій каркасів

Клей для гіпсокартону

Кріплення гіпсокартоних плит за допомогою цього 

клею можливе на такі основи:

• Цегла

• Бетон

• Газобетон

• Пінобетон

Властивості:

• Висока адгезія до основи

• Атмосферостійкість

• Тріщиностійкість

• Висока міцність після застигання

• Тривалий термін експлуатації

Призначення

• Для утеплювача з мінеральної вати

• Для комбінованих гіпсових панелей (ГКП)

• Для пазогребневих плит

• Для виробів з пінополістиролу

• Для роботи з гіпсовою ліпниною і декоративною 

  плиткою під камінь, а також іншими виробами, що 

  містять гіпс

Кріплення для гіпсокартону

Основні елементи кріплення:

• Дюбеля 

• Шурупи 

• Саморізи TN і TB розмірами 3,5х25 мм

Додатковими елементами кріплення є:

• Прямі підвіси

• Анкерні підвіси (з наявністю затиску)

• Комбіновані підвіси

• Прямі з'єднувачі

• Поворотні з'єднувачі

• З'єднувачі типу «краб»

Властивості:

• Простота у використанні

• Стійкість до механічних навантажень та деформацій

• Висока міцність на вигин

• Тривалий термін експлуатації

Призначення

• Для обшивки стін гіпсокартоном

• Для кріплення деталей на стіни

Штукатурка - це будівельна суміш для обробки поверхні 

стін з бетону, цегли, деревини, гіпсокартону, ДВП, ДСП, 

шпалер, OSB та ін.

Штукатурні суміші в залежності від складу діляться на 

кілька видів:

• Цементно-піщані

• Вапняні

• Магнезіальні

• Гіпсові

Властивості: 

• Високі показники адгезії до основи

• Широкий вибір фактури, кольорів

• Екологічність, негорючість та пожежобезпечність

• Простота у використанні

• Високий ступінь паропроникності

Призначення 

• Для внутрішньої обробки поверхонь з бетону, деревини, 

  цегли, гіпсових, цементно-піщаних штукатурок, плит ДВП 

  та ДСП у таких приміщеннях, як спальні, кухні, ванні 

  кімнати, коридори, гостинні, дитячі кімнати

Штукатурки

Геотекстиль

Геотекстиль - синтетичний матеріал, який складається на 100% з поліефірних 

волокон. Задача матерыалу - поділ і фільтрація.

Властивості:

• Висока міцність на розрив

• Простий монтаж та зручне транспортування

• Стійкість до механічних навантажень

• Екологічно чистий і не токсичний

• Стійкість до високої вологості та впливу грунтових вод

• Широка сфера застосування

• Тривалий термін служби 

Призначення

• Для ремонту та влаштування покрівлі

• Для облаштування дренажу та водовідведення

• Для захисту схилів дамб, каналів або природних водойм

• Для облаштування газонів і спортмайданчиків

Водопостачання та дренажні системи
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Дренажні труби

Дренажні труби  - ключовий елемент підземного дренажу. Використовуються 

для збору і відводу підземних і поверхневих вод у спеціально призначену 

ємність. 

Існує три типи дренажних труб:

• Азбестоцементні

• Перфоровані полімерні

• Керамічні

Властивості:

• Розподілення навантаження по всій довжині виробу

• Стійкість до високої вологості та впливу ґрунтових вод

• Широка сфера застосування

• Тривалий термін служби 

Призначення

• Для відведення води у колодязі та стічні канави з присадибних ділянок

Колодязі

Колодязі використовуються для реалізації функцій накопичення стоків з 

господарсько-побутової діяльності, а також контролю за їх станом при 

обслуговуванні мереж каналізації.

Існує кілька типів колодязів:

• Оглядовий (інспекційний)

• Поглинальний

• Водоприймальний

Властивості:

• Висока міцність на стиск та вигин

• Стійкість до високих механічних навантажень, скоєних сильним напором води

• Стійкість до поглинання надмірної вологи

• Екологічність матеріалу 

• Тривалий термін експлуатації 

Призначення

• Для систем зливової каналізації

• Для дренажних систем

• Для розміщення монтажних муфт і укладок запасу енергетичного та 

  оптико-волоконного кабелю

• Для господарсько-побутової каналізації

Поліетиленові труби

Поліетиленові труби виготовлені з так званого поліетилену низького тиску 

високої щільності (позначаються абревіатурою HDPE). В якості сировини 

використовується поліетилен марок РЕ80 і РЕ100. 

Властивості:

• Висока міцність

• Стійкість до впливу агресивних ґрунтів

• Стійкість до впливу хімічних речовин

• Можливість експлуатувати труби в температурному діапазоні від -45 до +40 

  градусів

• Можливість знизити максимальну величину динамічного тиску при гідроударі 

  за рахунок низького модуля пружності

• Немає необхідності забезпечувати зовнішню ізоляцію труб від корозії

• Гідровтрати знижені в порівнянні з трубами з інших матеріалів (наприклад, 

  металу)

• Простий монтаж за рахунок використання електромуфтових фітингів

• Тривалий експлуатаційний термін (50 років)

• Гнучкість матеріалу

Призначення

• Для газопроводів (мають максимальний робочий гідравлічний тиск 10 

атмосфер)

• Для напірної і безнапірної каналізації

• Для холодного водопостачання 

• Для дренажних систем

• Для промислових трубопроводів, що транспортують хімічно агресивні продукти

• Для систем іригації і меліорації

• Для заводських трубопроводів технологічного значення

• Для трубопроводів, що транспортують аброзивомісткі рідини (пульпа)

• Для обвідних трубопроводів

• Для водопонижувальних систем



Властивості: 

• Наявність замкової системи (спрощує монтаж покриття і 

  перешкоджає втраті тепла через шви)

• Хороші теплоізоляційні показники

• Простий монтаж та зручне транспортування

• Універсальність виробу 

• Тривалий термін служби (25-35 років)

• Великий вибір кольорів та визерунків

Kronotex
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Підлогові покриття

• Mammut

• Robusto

25-30
YEARS

Mammut plus Mammut Robusto Amazone Exquisit plus Exquisit

Glamour Mega plus  Dynamic plus Dynamic

Swiss Giant Swiss Infinity Swiss Mega Swiss Liberty Swiss Noblesse Style

Swiss Lifestyle Swiss Solid Chrome Swiss Solid  Swiss Sync Chrome Swiss Noblesse V4

Компанія Kronotex (Німеччина) виробляє ламінат з 1993 року. У виробництві використовуються сучасне технологічне 

обладнання. Всі етапи виробництва підпорядковані єдиним стандартам вимоги якості.

Основні колекції ламінату Кронотекс:

• CatWalk

• Advanced

• Dynamic

• Exquisit

• Exquisit Plus

• Amazone

Властивості: 

• Тривалий експлуатаційний термін

• Наявність спеціального захисного напилення

• Ламінат екологічний 

• Високий показник зносостійкості

• Стійкий до механічних навантажень (як ніжки столу, 

  ліжка та ін.)

• Підвищена стійкість до надлишкової вологи

• Висока якість

• Широкий вибір кольорів

Kronoswiss

• Swiss SolidChrome

• Swiss SyncChrome

Компанія заснована у Швейцарії ще у 1897 році. Згідно з багатьма тестами та дослідженнями, ламінат Kronoswiss 

є одним з найбільш якісних та довговічних у світі.

Основні колекції ламінату Kronoswiss:

• Lifestyle

• Noblesse StyleSwiss Noblesse V4

 Swiss Noblesse Swiss Prestige

RV 803 RV 806 RV 807 RV 808 RV 810

RV 811 RV 812 RV 813  R 1007 R 1008

 Властивості: 

• Висока міцність

• Хороші звуко- і теплоізоляційні властивості

• Стійкість до поглинання надмірної вологи

• Широкий асортимент

• Екологічність матеріалу 

• Великий вибір кольорової гами в різних колекціях

• Висока якість завдяки відповідності виробничого 

  процесу усім європейським стандартам якості

• Тривалий термін експлуатації (від 25 років і більше)

ПВХ плитка – підлогове покриття, яке є 

аналогом лінолеуму, але випускається 

у формі плитки. Має товщину 

від 0,5 до 3,5 мм. 

Властивості: 

• Висока міцність

• Хороші звуко- і теплоізоляційні 

   властивості

• Стійкість до поглинання надмірної 

   вологи

• Широкий асортимент

• Екологічність матеріалу 

• Великий вибір кольорової гами в різних 

  колекціях

Rooms

Плитка ПВХ

• Suite

• Studio

Rooms – це бренд компанії Kronotex, під яким випускаються високоякісні ламіновані підлогові покриття.

Основні колекції ламінату Rooms:

• Penthouse

• Loft

 R 1009 R 1010

RV 809

R 1006

R 1011
25-30
YEARS

Відрізняється підвищеною 

зносостійкістю, міцністю та стійкістю до 

механічних навантажень та 

деформацій.

Властивості: 

• Тривалий термін експлуатації

• Екологічність матеріалу 

• Простота монтажу

• Підвищена міцність та зносостійкість

• Наявність ефекту антиковзання

Підкладка (підбивка) для ламінату 

використовується як покриття, на яке 

відбувається безпосередній монтаж 

самого ламінованого підлогового 

покриття. 

Властивості: 

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до деформацій;

• Прекрасні щумопоглинаючі властивості;

• Високі теплоізоляційні властивості;

• Матеріал є антисептиком природного 

  походження

Призначення

• Захист від пари, високої вологості 

• Утеплення підлоги 

• Забезпечення шумоізоляції 

• Вирівнювання нерівностей і дефектів 

  чорнової стяжки

Підкладка

Плінтус є декоративним елементом, 

який з’єднує підлогу та стіну, 

забезпечуючи герметичність стику. 

Властивості: 

• Стійкість до високої вологості

• Стійкість до побутової хімії і більшості 

  миючих засобів

• Наявність каналу для мережевих 

  кабелів

• Великий вибір кольорової гами

Призначення

• Для герметизації стиків між стінами та 

  підлогою

• Для захисту від конденсату та 

  підвищеної вологості

ПлінтусКомерційний лінолеум Tarkett

Основні колекції тротуарної плитки «Золотий мандарин»:

• Пасіон

• Піщаник

• Креатив

• Венеція (сделать плашку Хит продаж)

• Стару місто (сделать плашку Хит продаж)

• Цегла вузька

Призначення

• Для мощення парковок, пішохідних доріжок, дитячих майданчиків, ділянок перед магазинами, садових і присадибних 

  доріжок, мостових автомобільних доріг, міських площ, в'їздів.

Основна гама кольорів:

Властивості:

• Висока морозостійкість

• Екологічність і негорючість

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до деформацій і механічних навантажень

• Простий і швидкий монтаж

• Можливість швидкого демонтажу конкретного елемента 

  з його подальшою заміною

• Стійкість до вивітрювання і руйнування

• Низький коефіцієнт водопоглинання

• Швидке та просте очищення від забруднень

Тротуарна плитка

Золотой мандарин 
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• Стара площа (сделать плашку Хит продаж)

• Ромб

• Цегла (200х100)

• Цегла (200х100) без фаски

• Плита (300х300)

• Плита (400х400)

Елементи декору 

• Терасна литка

• Терасна плитка

• Сходинки

• Камінь для басейну

Властивості:

• Доступна ціна в порівнянні з натуральним каменем

• Зовнішня схожість з натуральним каменем

• Висока міцність

• Висока морозостійкість

• Можливість провести укладання в самі стислі терміни

• Стійкість до деформацій і механічних навантажень

• Широкий вибір колірних рішень

• Можливість швидкої реставрації

Кольорова гама

Арабика Гранж Ваниль Россо Графит Серый

Облицювальний камінь 

Облицювальний камінь зовні нагадує натуральний камінь, оброблений вручну.  Він 

може мати найрізноманітнішу форму і розміри.

Коллекції: Каліфорнія, Класик, Клінкер, Палермо, Сланець, Шале

Властивості:

• Висока стійкість до агресивного зовнішнього середовища 

• Екологічність 

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до високої вологості

• Простий і швидкий монтаж

• Стійкість до високих механічних навантажень

• Низький коефіцієнт водопоглинання

Будівельні блоки

Діляться на два основні типи:

• Стінові блоки       • Блок незьомної опалубки

Виготовляються за технологією напівсухого вібропрасування.

Властивості:

• Висока морозостійкість

• Екологічність і негорючість

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до деформацій і механічних навантажень

• Простий і швидкий монтаж

• Можливість швидкого демонтажу конкретного елемента з його подальшою 

  заміною

• Стійкість до вивітрювання і руйнування

• Низький коефіцієнт водопоглинання

• Швидке та просте очищення від забруднень

Призначення

• Для будівництва монолітних бетонних і залізобетонних стрічкових фундаментів

• Для спорудження стін підвалів, басейнів, підпірних стін та інших конструкцій

• Для будівництва огороджуючих стін в нежитловому будівництві

• Для будівництва внутрішніх міжкімнатних перегородок

Кольорова гама

Арабіка Бархат Б’янко Чері Графіт

Капучіно Латте Металік Мокко Россо

Россо колор Шато Сільвер Сільвер колор Ваніль

Дорожні елементи, елементи для парканів

• Паркувальні елементи

• Поребрики

Властивості:

• Тривалий термін експлуатації

• Стійкість до перепадів температури, хімічних речовин, вивітрювання і корозії

• Точність геометричних параметрів

• Низька гігроскопічність

• Відмінна морозостійкість

• Висока міцність

• Стійкість до деформацій і механічних пошкоджень

Стовп антіпаркіровочний

(з підсвічуванням)
Плінтус для підлоги

ПлитаКришка на стовпчик Плінтус для підлоги

Бордюри

Стовп антіпарковочний

(пресований)

• Відливи

• Бордюри



Властивості: 

• Прекрасна зносостійкость                                       

• Тривалий термін експлуатації

• Висока міцність до агресивних дій навколишнього 

  середовища

• Стійкість до значних фізичних навантажень

• Стійкість до різких перепадів температур

• Висока морозостійкість

• Точна геометрія параметрів

• Екологічність та негорючість
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Тротуарна плитка Авеню 

Продукція Авеню Ковальська виготовляється способом напівсухого вібропресування на німецькому обладнанні 

фірми "HESS". Автоматизація виробництва дозволяє істотно знизити вартість продукції. Плитка виготовляється з 

суміші цементу, піску, щебеню та кількох пластифікаторів та модифікаторів.

Тротуарна плитка 

"Старе місто"
Тротуарна плитка 

"Подвійне Т"

Тротуарна плитка 

"Бруківка"

Старе місто 25мм Тротуарна плитка 

ЕКО Цеглинка

Сірий Авеню

Малібу Авеню Жемчужина
Авеню

Сахара Авеню Янтар Авеню Тайга Авеню Артика Авеню Олива кирпич

Паприка Авеню Вишня Авеню Графіт Авеню Оліва Авеню Венге Авеню Гавана Авеню

Властивості: 

• Екологічність матеріалу

• Тривалий термін експлуатації

• Можливість провести фрагментарний ремонт 

• Великий вибір форми, габаритів і колірної гами

• Низька гігроскопічність

• Відмінна морозостійкість

• Зручне транспортування

• Стійкість до утворення цвілі, розростання моху або 

  лишайнику

• Стійкість до температурних перепадів

Тротуарна плитка ЕКО відрізняється наявністю спеціальних отворів на ребрах, через які може проростати трава. 

Завдяки цьому створюється унікальне і дуже естетичне поєднання зелені і каменю, і зовні кладка з такої плитки 

майже не відрізняється від природного ландшафтного дизайну.

Сірий Авеню

Малібу Авеню

Паприка Авеню Вишня Авеню Графіт Авеню

Оліва Авеню Венге Авеню Гавана Авеню

Кольорова гама 

Кольорова гама 

Тротуарна плитка ЕКО , Біла Церква 

Фасадна плитка

Відрізняється підвищеними вимогами до атмосферостійкості, морозостійкості та 

тріщиностійкості, так як постійно перебуває під впливом різних факторів 

зовнішнього середовища. 

Властивості:

• Висока міцність на стиск та вигин

• Екологічність і негорючість

• Тривалий термін експлуатації (від 100 до 150 років)

• Широкий вибір кольорів

• Точність геометричних параметрів

• Підвищена морозостійкість

• Можливість швидкого демонтажу конкретного елемента з його подальшою заміною

• Стійкість до вивітрювання і руйнування

• Низький коефіцієнт водопоглинання (2-5%)

Призначення

• Для оформлення фасадів

• Для покриття підлоги та щаблів

• Для реставрації фасадів старовинних споруд

Цокольна плитка ТРВ

Цокольна плитка використовується для обробки цоколя будинку. Характеризується 

багатою класифікацією і відрізняється видатними експлуатаційними 

характеристиками.

Властивості:

• Висока якість

• Широкий асортиментом кольорів

• Точність геометричних параметрів

• Висока міцність і морозостійкість

• Здатність протистояти ультрафіолетовому випромінюванню

• Екологічність

• Простота обробки і монтажу

• Тривалий термін служби (від 50 років і більше)

• Нейтральність до хімічних речовин

• Стійкість перед вивітрюванням, корозією, високою вологістю та деформаціями

Призначення

• Для обробки цоколя будинку

100-150
YEARS2-5%

<50
YEARS

Завжди
на зв’язку

Товари 
під замовлення

Вигідні ціни Товари
на складі

Професійні
консультації

Доставка
товару


