
ми не єдині – ми надійні

фасаддахФАСАДНІ ТА ДАХОВІ СИСТЕМИ



металочерепиця

Це найбільш оригінальна 
та ексклюзивна металоче-
репиця на Україні. Зовні ця 
черепиця імітує вигляд 
керамічної черепиці, хоча 
є набагато легшою, що 
дозволяє широко викорис-
товувати її у реставрацій-
них роботах, не наванта-
жуючи занадто конструк-
ції старих будинків.

Корисна ширина

Повна ширина

Висота профілю

Висота штампу

Довжина модуля

1235 мм

1235 мм

20 мм

15 мм

290 мм
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БОБРОВИЙ 
ХВІСТ

повна ширина 1235 мм

корисна ширина 1130 мм



металочерепиця

Сьогодні вибір покрівель-
них матеріалів, які пред-
ставлені на українському 
ринку, є дуже широким. 
Однак особливе місце 
серед них займає метало-
дахівка Модена. Незва-
жаючи на те, що Модена.є 
новим для України продук-
том, багато наших спів-
вітчизників вже гідно 
оцінили її економічність, 
практичність і вишуканий 
дизайн.
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Корисна ширина

Повна ширина

Висота профілю

Висота штампу

Довжина модуля

1120 мм

1195 мм

27 мм

15 мм

350 мм
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Металодахівка Шато – це 
інноваційний та вишука-
ний покрівельний мате-
ріал. Вона має спеціальні 
бокові закінчення для 
ідеального прилігання 
листів один до одного при 
монтажі. Спеціально за-
проектована передня 
кромка листа поліпшує 
стікання крапель води та 
вентиляцію простіру під 
черепицею. Це підвищує 
корозійну стійкість матері-
алу та запобігає накопи-
ченню атмосферних опа-
дів на поверхні даху.

металочерепиця

Корисна ширина

Повна ширина

Висота профілю

Висота штампу

Довжина модуля

1140 мм

1191 мм

21 мм

20 мм

350 мм
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металочерепиця

Металочерепиця – дуже 
зручний в монтажі та 
експлуатації покрівельний 
листовий матеріал, який 
зроблений з оцинкованої 
сталі з полімерним покрит-
тям і формою штампу, яка 
імітує натуральну чере-
пицю. Головна перевага 
цього  покр івельного 
матеріалу – легкість і 
міцність. Покрівля з мета-
лочерепиці може надійно 
служити до 40 років. 

Корисна ширина

Повна ширина

Висота профілю

Висота штампу

Довжина модуля

1100 мм

1190 мм

25 мм

15 мм

350 мм
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металочерепиця

Металочерепиця «Класич-
на» – це гідне поєднання 
сучасних технологій та 
економічності і невибаг-
ливості у використанні. 
Вона надійна, естетично 
витримана. 

Корисна ширина

Повна ширина

Висота профілю

Висота штампу

Довжина модуля

1100 мм

1190 мм

24 мм

15 мм

350 мм
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КЛАСИЧНА
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дахові аксесуари
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Готові дахові панелі на 
фельц — це рідкісне поєд-
нання естетики, сучасних 
рішень у виробництві 
покрівельних матеріалів та 
історі ї  покриття дахів 
листовою бляхою. Монтаж 
панелей на фельц є прос-
тим і швидким. Потрібно 
закріпити панель на осно-
ву саморізами через вже 
готові отвори (немає необ-
хідності свердлити панель) 
і затиснути у замок наступ-
ної панелі. Незаперечною 
перевагою цього виду 
дахового покриття є повна 
герметичність і невиди-
мість місць кріплення   пане-
лей до основи, що виклю-
чає можливе затікання та 
не порушує естетичний 
вигляд даху.

ПАНЕЛІ НА ФЕЛЬЦ

фальцева покрівля
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Корисна ширина

Повна ширина

Висота профілю

Висота штампу

Довжина модуля
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фальцева покрівля

ФАЛЬЦЕВА ПОКРІВЛЯ – це 
різновид металевої пок-
рівлі, в якій поєднання 
окремих елементів покрит-
тя виконується за допо-
могою фельців. Основний 
елемент фальцевої покрів-
лі – картинка. Це елемент 
покриття, в якого бічні 
сторони підготовлені для 
з’єднання на фельц. Наша 
компанія пропонуе картин-
ки із заготовленим подвій-
ним стоячим фельцем. 
Картини можуть бути виго-
товлені будь-якої довжини 
до 13 м і комплектуються 
кріпильними елементами – 
клямерами і необхідними 
добірними  елементами.
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ПОДВІЙНИЙ 
СТОЯЧИЙ ФЕЛЬЦ

Товщина

Висота фельца

Максимальна довжина панелі

Ширина стартової панелі

Варіанти виготовлення

Ширина рядової панелі

ФЕЛЬЦ-ПАНЕЛЬ

0,5-0,6 мм

25 мм

13000 мм

555* мм

паралельна трапецевидна

565*мм

ОЗПФР, ОЗПС

565 мм

2
6

 м
м

Фальц-панель рядова (ОЗПФР)

555 мм

2
5

 м
м

Фальц-панель стартова (ОЗПС)



профнастил

Профнастил є сучасним, 
м і ц н и м  і  е с т е т и ч н и м 
матеріалом для дахів і стін. 
Профнастил виготовля-
ється лише з високоякісної 
сировини – стального 
оцинкованого листа тов-
щиною від 0,45 мм до 0,7 
мм, покритого алюцинком, 
поліестером, матовим  
поліестером.

9
фасаддахФАСАДНІ ТА ДАХОВІ СИСТЕМИ

ДАХОВИЙ
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профнастил

Металопрофіль викорис-
товується як для нового 
будівництва,  так і  для 
оздоблення вже існуючих 
стін будівель та споруд, 
каркасного будівництва. 
Останнім часом в Україні 
стало популярним вико-
ристання профнастилу для 
виготовлення огорож, 
парканів, воріт. Тому наша 
к о м п а н і я  в и г о т о в л я е 
профнастил, покритий 
поліестровим покриттям 
однакового кольору з обох 
сторін. 
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СТІНОВИЙ

1205 мм

1150 мм
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89 В117 7
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конструкційний профнастил
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Це окрема група профілів 
(Т60, Т92, Т135, Т150, 
Т160). Застосування цих 
матеріалів значно спрощує 
конструкції дахів і пере-
криття, скорочує час будів-
ництва, а також зменшує 
витрати на монтаж. Висока 
несуча здатність та тов-
щини металу 0,5-1,25 мм 
конструкційного метало-
профілю дозволяють 
перекривати прольоти 
значної довжини, що дає 
можливість відмовитись 
від використання несучих 
покрівельних  прогонів.

Т-60 Т-92

Т-135 Т-150

Т-160



натуральна черепиця
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CREATON має майже найповніший асортимент керамічної черепиці. По формах в 
наявності практично все, широкий спектр кольорів. Наприклад, ексклюзивна колекція 
«Пори року» має 64 відтінки, символізує і передає настрій відповідної пори року. Що 
стосується ціни, CREATON, працює в різних цінових сегментах. Глазурована черепиця 
cepiї Noblesse, як правило прикрашає покрівлю преміум-класу. Глазур Finesse i ангоба 
Nuance має найбільший попит. До економ класу можна віднести великоформатну модель 
Баланс і Рапідо. 

Компанія CREATON використовує у виробництві черепиці виключно природню сировину, 
глину і воду, які видобуваються у безпосередній близькості до виробничих заводів. Глина і 
вода – це головні компоненти керамічних покрівельних плиток, при поєднані яких 
утворюється пластична сировина з оптимальною структурою зерна і високою 
водопоглинаючою здатністю, що в свою чергу забеспечує стабільність в ході процедури 
обжигу. Завдяки високому вмісту кварцу в глині черепиця має більшу структуру зерна ніж 
у звичайної глини. Високий вміст заліза дає типове червоне забарвлення покрівельної 
дахівки в ході процедури обжигу.

ЕЛЕГАНЦ ОПТІМА ДОМІНО ПРЕМІОН МАГНУМ РАПІДО АНТІКО

ГАРМОНІЯ ФУТУРА РУСТІКО СИМФОНІЯ РАТІО РОМАНО МЦЗ

KERA-BIBER МАКСИМА ВІВА БАЛАНС BIBER KLASIK ХЕРЦЦИГЕЛЬ ТІТАНІА
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ВІНО ГЛАЗУРЬ ВІНО ГЛАЗУРЬ ВІНО ГЛАЗУРЬ

ВІНО ГЛАЗУРЬ ВІНО ГЛАЗУРЬ

натуральна черепиця
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TITANIA

КОРИЧНЕВА ГЛАЗУРЬ МІДНА АНГОБА СЛАНЕЦЬ АНГОБА ЧОРНА МАТ. АНГОБА

ЧОРНА ГЛАЗУРЬ ЧЕРВ. ВІНО ГЛАЗУРЬ

BALANCE

КОРИЧНЕВА АНГОБА МІДНА АНГОБА НАТУРАЛЬНИЙ ЧЕРВ. ОПАЛЕНИЙ НАТУРАЛ.

СЛАНЕЦЬ АНГОБА ТОСКАНСЬКА АНГОБА ЧОРНА АНГОБА ЧЕРВОНА АНГОБА

SINFONIE

МІДНА АНГОБА НАТУРАЛ. ЧЕРВОНИЙ ЧОРНА МАТ. АНГОБА ЧОРНА ГЛАЗУРЬ

ЧЕРВ. ВІНО ГЛАЗУРЬ



керамічна черепиця
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Завдяки 100 річному досвіду виробництва керамічної 
черепиці і передовим технологіям, Wienerberger 
створює високоякісний продукт. 
Ретельно відібрана сировина, оптимізовані суміші і 
формули, високотехнічне обладнання та сучасні 
методи виробництва – все це гарантує, що кожна 
черепиця зроблена бездоганно. Підтвердження цьому 
– гарантія на більш ніж 30 років, що надається 
концерном Wienerberger за морозостійкістю.

Весь асортимент Koramic відповідає встановленим європейським стандартам якості – 
DIN EN 1304 та ISO 9001. Це говорить про те, що наступні виробництво і дистрибуція 
нашої продукції відповідають системі менеджменту якості. Проте внутрішні вимоги та 
випробування компанії Wienеrberger набагато жорсткіше, ніж загальноприйняті 
стандарти.

Завдяки великій кількості моделей і кольористиці дахівка Koramic використовуються як в 
сучасному індивідуальному житловому будівництві, громадських будівлях і на 
реставрованих дахах історичних будівель. Покриття дахівок зроблено з будівельної 
кераміки і характеризується високою естетикою і довговічності. Дахівка Wienerberger 
зберігає свої властивості навіть протягом десятиліть використання. 

ACTUA 10 Е 32 COSMO 15 COSMO 11 CAVUS 14 ALEGRA 12 ALEGRA 9

MORSEL MONDO 11 MNICH-MNISZKA MADURA L 15 KARTAGO Е 32

OVH SINUS TRADI UNIVERSO 10 БОБРОВИЙ ХВІСТ



натуральна черепиця
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ALLEGRA

KARTHAGO

MADURA

НАТУРАЛЬНИЙ 
ЧЕРВОНИЙ    

ЧЕРВОНА 
АНГОБА

ТЕМНО
КОРИЧНЕВА 

АНГОБА

АНТРАЦИТ 
АНГОБОВАНИЙ

ЦЕГЛЯСТА 
АНГОБА 

ШЛЯХЕТНА

МАХОНЬ
АНГОБА 

ШЛЯХЕТНА

ЧОРНА 
АНГОБА 

ШЛЯХЕТНА

НАТУРАЛЬНИЙ 
ЧЕРВОНИЙ

ЧЕРВОНА 
АНГОБА

САХАРИЙСЬКА 
АНГОБА

 ТАСКАНСЬКА 
АНГОБА

СЕРЕДЗЕМНО-
МОРСЬКА 
АНГОБА

ЧЕРВОНИЙ 
НАТУРАЛЬНИЙ

ЧЕРВОНА 
АНГОБА

ЦЕГЛЯСТА 
ШЛЯХЕТНА 

АНГОБА

МАХОНЬ 
АНГОБА 

ШЛЯХЕТНА

ЧОРНА 
АНГОБА 

ШЛЯХЕТНА





натуральна черепиця
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ACHAT

RUBIN 9V

RUBIN 13V

АНТРАЦИТНА 
АНГОБА

МІДНА 
АНГОБА

ЧЕРВОНИЙ
НАТУРАЛЬНИЙ

АНТРАЦИТНА 
АНГОБА

КАШТАНОВА 
ГЛАЗУРЬ

КОРИЧНЕВА 
АНГОБА

МІДНА 
АНГОБА

ЧОРНА 
ГЛАЗУРЬ

ГЛАЗУРЬ 
СОСНА 

TOPLINE

 ГЛАЗУРЬ ЧОРНИЙ 
КРИСТАЛ 
TOPLINE

ГЛАЗУРЬ 
ЧОРНИЙ 
КРИСТАЛ

АНТРАЦИТНА 
АНГОБА

КАШТАНОВА 
ГЛАЗУРЬ

КОРИЧНЬОВА 
АНГОБА

МІДНА 
АНГОБА

СЛАНЦЕВА 
ГЛАЗУРЬ

ТІКОВА 
ГЛАЗУРЬ

ЧОРНА 
ГЛАЗУРЬ



бітумна черепиця
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Гнучка черепиця ТЕГОЛА 
– це універсальний про-
дукт, який успішно засто-
совується в будь-якій ситу-
ації, та відповідає найви-
щим технічним вимогам. У 
виробництві гнучкої чере-
пиці ТЕГОЛА у якості арму-
вання використовується 
скловолокно, яке просочу-
ється природним бітумом 
«Тя-юана» з Венесуели і 
бітумом, модифікованим 
полімером АРР. Така чере-
пиця, навіть за наявності 
високих перепадів темпе-
ратур, незмінно зберігає 
свій розмір і задані меха-
нічні характеристики. Її 
поверхня покрита керамі-
зованим базальтовим гра-
нулятом, який захищае 
бітум від дії ультрафіоле-
тових променів і дозволяє 
зберегти колір черепиці 
незм інним .  Д і апазон 
роботи гнучкої черепиці  – 
від  -70  до  90º. 

Керамзований базальтовий гранулят

Бітум «Тя-Юана» окислений НР АРР модифікований

Надміцне скловолокно

Бітум «Тя-Юана» окислений НР АРР модифікований

Полімерна плівка

БІТУМНА 
ЧЕРЕПИЦЯ ТЕГОЛА

ЧЕРЕПИЦЯ ЛІНІЇ ПРЕМІУМ

Мастер Ліберті Версаль Зощий Кастело

ЧЕРЕПИЦЯ ЛІНІЇ СУПЕР

Мастер J Готік Мозаїк Стандарт Традішнл



PS-панелі, стінові касети
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Алюмінієві конструкції 
Унікальні властивості алюмінію (а саме, легкість його 
обробки і стійкість до будь-яких кліматичних умов) доз-
воляють реалізувати практично будь-яку архітек-
турну задумку. Алюмінієві конструкції можуть вико-
ристовуватися в комплексі з будь-якими існуючими 
видами вентильованих фасадів. Можна використову-
вати безрамне, суцільне, панорамне або структурне 
скління – все залежить лише від архітектурного про-
екту будівлі.

До переваг алюмінієвих конструкцій відносяться:
Широкий спектр застосування. Алюміній характеризуеться відмін-
ною стійкістю до корозії, перепадів температур і високої вологості.

Відмінна звукоізоляція – дозволяють практично виключити 
проникнення сторонніх шумів всередину будівлі, що, в свою чергу, 
забезпечує максимальний рівень комфорту для ваших співробіт-
ників, клієнтів чи членів Вашої сімї; 

Безпроблемна експлуатація – стійкі до будь-яких видів механіч-
них пошкоджень і не вимагають регулярної реставрації або прове-
дення ремонтних робіт. А догляд за алюмінієвими елементами 
зводиться до іх періодичного очищення від різного роду 
забруднень; 

Легкість монтажу конструкції. Встановити можна в 
будь-який час року, як на стадії зведення, так і при 
виконанні ремонту вже існуючої будівлі; 

Чудова теплоізоляція – істотно полегшують створен-
ня в межах будови мікроклімату, необхідного для ком-
форту людини, а значить, дозволяють заощадити кош-
ти, що виділяються на його обігрів; 

Вогнестійкість – стійкі як до впливу відкритого полум'я, 
так і до довготривалого потрапляння прямих сонячних 
променів. Температурний режим використання варію-
ється від -80 до +100 градусів Цельсія. 

На сьогоднішній день конструкцїі з алюмінію, широко застосовуються для 
оформлення найрізноманітніших будівель: 

Наша компанія пропонує алюмінієві конструкції будь-
якого призначення: облицювальні, навісні, стінові або 
оздоблювальні. Ми співпрацюемо з провідними західни-
ми та вітчизняними виробниками сировини, що дозво-
ляє гарантувати чудову якість виробів. Всі реалізовані 
нами конструкції в повній мірі відповідають встанов-
леним ГОСТам, що підтверджуеться наявністю відповід-
них сертифікатів. Ми пропонуємо весь комплекс робіт 
та послуг з проектування, виготовлення та монтажу. 

• Банківських будівель;
• Торгових павільйонів;
• Ресторанів;
• Бізнес-центрів;
• Офісних будівель;
• Приватних будинків і т.д.



пластиковий водостік
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металевий водостік
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Металева водостічна система Plannja виробляється в Швеції з 1967 року і являє собою 
універсальну систему для приватного і висотного житлового будівництва, об'єктів 
промисловості. Система виробляється із сталі відомого концерну SSAB, який є найкрупнішим 
сталевиробником в країні і давно зарекомендував себе у всьому світі, як виробник 
високоякісного матеріалу. У своїх водостічних системах Plannja використовуе нові технології 
захисного покриття Hard Coat, яке забезпечує підвищену стійкість системи до механічних і 
температурних навантажень під час інтенсивних опадів і холодного сезону. 

1. Покриття Hard Coat забезпечує: стійкість до корозії; стійкість до зміни кольору; стійкість до 
механічних, термічних, хімічних дій. 
2. Робочий діапазон температур Hard Coat від -50Сº до +120Сº що гарантує матеріалу ще 
триваліший термін експлуатації. 
3. Висока міцність елементів, що є дуже важливим для систем, що працюють під навантаженням 
снігу і льоду. 
4. Естетичний зовнішній вигляд. 
5. Металевий водостік не міняє своїх властивостей з часом. 
6. Швидкий і легкий монтаж за допомогою замків і фіксаторів. 

Переваги водостічних систем Plannja:



плівки
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Плівки, які виробляе фірма FAKRO характеризу-
ються найвищими параметрами, які детально 
перевіряються і підтверджуються відділом 
контролю якості. Супердифузійні мембрани 

EUROTOP володіють унікальним поєднанням таких параметрів, як стійкість до пропускання води 
і високої дифузії водяної пари. Висока стійкість до пропускання води і теплоізоляція захищає 
конструкцію даху від: протікання води або конденсату, задування вологи під час опадів під 
матеріал покриття даху. Висока паропроникність супердифузійних мембран EUROTOP дозволяє 
наблизити утеплювач до поверхні мембрани без необхідності використання прошарків для 
вентиляції даху або стін. Це дозволяе використовувати більш товстий шар утеплювача і 
призводить до економії енергії. EUROTOP супердифузійна мембрана укладається 
безпосередньо на крокви, термоізоляцію чи суцільний настил. 

Підпокрівельна дифузійна плівка Ютафол Д 96 Сільвер 
призначена для захисту підпокрівельних просторів від пилу, кіптяви 
і вологості, що виникає внаслідок дощу і снігу, а в горищних 
приміщеннях захищає теплоізоляцію від впливу зовнішньої вологи. 

Також завдяки мікроперфорації вона забезпечує можливість вентиляції водяної пари з 
внутрішніх приміщень об'єкту. Плівка призначена тільки для провітрюваних систем похилих 
дахів. Матеріал являе собою одношарову перфоровану поліпропіленову плівку. Ютафол Д 96 
Сільвер мае розміри 1,5 х 50 м і щільність 96 г/ м². Рулон упаковується в поліетиленову плівку. 

Пароізоляційна плівка Ютафол Н 96 Сільвер призначена для створення паробар’єра на 
внутрішній поверхні теплоізоляції горищного приміщення у похилих і плоских дахів і у разі 
внутрішнього утеплення зовнішніх стін об'єкта. Одночасно вона оберігає покрівельні та інші 
конструкції від втрат тепла і негерметичності, утримуе тепло у внутрішньому приміщенні і 
оберігає від несприятливої дії вітру. Ютафол Н 96 Сільвер являє собою одношарову 
поліпропіленову плівку. Ютафол Н 96 Сільвер має розміри 1,5 х 50 м і щільність 96 г/ м². 



плоска крівля
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Єврорубероїд 
Єврорубероїд – бітумно-полімерний матеріал з різними видами армування і поверхневою оброб-
кою. Основним компонентом бітумно-полімерних матеріалів є очищений бітум, модифікований 
полімерними добавками. У якості захисного шару використовуються грубозерниста, дрібнозер-
ниста посипка та полімерна плівка. 

Застосування: Влаштування одно і багатошарового покрівельного килима на нових дахах, 
ремонт старих дахів, влаштування вентильованих покрівель, гідроізоляція скатних покрівель, 
гідроізоляція фундаментів, підземних споруд, резервуарів, водоймищ, трубопроводів.

Переваги: Довговічність (гарантійний термін служби – 
15 років), чимала товщина (від 3 мм) значно знижує 
шаровість покрівлі (1 шар еврорубероїду замінює 4-5 
шарів звичайного рубероїду), значне зниження трудо-
витрат і відповідно вартості робіт по монтажу або 
ремонту покрівлі, має високу адгезію до будь-яких 
видів основ (бетону, металу, дереву, цегли та ін.), 
зберігає міцність і еластичність в широкому діапазоні 
температур. 

Монтаж: Приклейка матеріалу здійснюеться шляхом 
розігрівання (розплавлення) газовим пальником (який 
працює на зрідженому газі пропан-бутані) основи і 
нижнього шару матеріалу. 

Полімерні (ПВХ) мембрани 
Полімерні мембрани це сучасний, гідроізоляційний 
матеріал, який встиг зарекомендувати себе на покрі-
вельному ринку України, як найбільш вдосконалений і 
якісний матеріал, що не має собі рівних в промисловому 
будівництві. Ефективність і економічна доцільність 
виправдані, ПВХ мембран на великих комерційних 
покрівлях, коли якість і швидкість монтажу є визначаль-
ними чинниками для замовника. Полімерні мембрани 
мають еластичність при широкому діапазоні темпера-
тур, стійкості до УФ – випромінюванню і агресивному 
впливу навколишнього середовища. ПВХ мембрани 
мають високу хімічну стійкість до мікроорганізмів і до 
проростання коріння. Полімерні мембрани виробляю-
ться найсучаснішим на сьогодні способом екструду-
вання. У складі мембран присутні дорогі і високоякісні 
добавки і стабілізатори, які знижують ступінь горючості 
матеріалу. Це дозволяе без обмежень застосовувати 
мембрану на будь-яких об'єктах, в тому числі на атом-

них електростанціях і на об'єктах з підвищеними вимогами до вогнестійкості. Полімерні 
мембрани мають нульову водонепроникність, що робить їх гранично стійкими до дії стоячої води 
і льоду. Полімерні мембрани армовані по всій поверхні матеріалу. Це дуже важливо, тому що 
саме армуючий шар мае вирішальний вплив на показник міцності. 

Наша компанія має в своєму асортименті єврорубероїд та ПВХ мембрани ведучих 
українських та закордонних виробників. 



утеплювачі
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седвіч-панелі
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профілі Z, C, Ω
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Профілі Z, C, Ω виготовляються з оцинкованої сталі S350 методом холодного прокату та 
гнуття. Висока жорсткість та міцність профілів надає широкої можливості їхнього використання 
в будівництві несучих конструкцій. 
Найчастіше ці профілі застосовують при зведенні: 
• капітальних стін перегородок; 
• стропильних балок і дахових навісів; 
• стінових ригелів; 
• даховихпрогонів. 
Профілі Z, C,  можуть мати монтажні отвори, які виконують згідно з проектною Ω
документацією замовника. 

Холоднокатані -профілі Ω

Профілі типу  виготовляються з оцинко-Ω
ваної сталі S280 GD або S350 GD методом 
холодного прокату та гнуття. Висока 
жорсткість та міцність -профілів надає Ω
широкої можливості їхнього використання 
в монтуванні різноманітних конструкцій. 



мансардні вікна
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