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«ТОВ «Еліт Пласт» – провідна ком-
панія – виробник екструдованого 
пінополістиролу (XPS) в Україні,
яка з 2007 року виробляє екстру-
дований пінополістирол ТМ 
PENOBOARD. Продукція «Еліт Пласт»
поставляється в усі області 
України та за кордон.

Компанія працює з 2007 року в 
місті Херсон. Ми гідно представ-
ляємо південний регіон на
будівельному ринку нашої держа-
ви. Потужності виробництва до-
зволяють щороку поставляти на
ринок до 300 000м2 листового те-
плоізоляційного матеріалу XPS 
PENOBOARD. Якість матеріалу
контролюють на всіх етапах ви-
готовлення. Передові технології, 
що відповідають європейським
стандартам, дозволяють виробляти 
матеріал, не забруднюючи навко-
лишнє середовище – викиди
вуглеводнів і фреонів за протоко-
лом Кіото зведені до мінімуму.

В даний час, найактуальнішим 
для України є питання енергоз-
береження. Енергозберігаюче
будівництво, надійна і якісна те-
плоізоляція приміщень – пріори-
тетні завдання як для уряду, так і
для простих громадян. Викори-
стання екструдованого пінополі-
стиролу PENOBOARD дозволяє
нашим клієнтам заощадити суттєві 
суми. Будівельні компанії високо 
оцінили якість, ефективність і
зручність монтажу плит пі-
нополістиролу. Торгова марка 
PENOBOARD за роки існування на
українському ринку не тільки 
вийшла на лідируючі позиції, але 
й довела, що PENOBOARD – це
гарантія якості, перевірена часом. 

На сьогодні, компанія вже укла-
ла ряд контрактів з іноземними 
компаніями і гідно представляє
Україну на міжнародному рин-
ку будівельних матеріалів!»

«

»
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Дорогі читачі!

TM PENOBOARD – це якість, перевірена 
часом. Цьому підтвердження – це активна 
дистриб’юторська мережа по всій Україні, 
та експорт товару за кордон. Екструдований  
пінополістирол використовують для утеплення 
при забудові великих житлових комплексів, 
громадських та технічних приміщень, та 
для утеплення старого житлового фонду. 

Цього року TM PENOBOARD відкрила нову лінію 
виробництва у місті Тернополі. Це важлива подія 
республіканського характеру. Адже це означає:  
+1 завод у виробничу скарбничку України,  
+ близько 50 робочих місць, та можливість 
здешевити утеплюючий матеріал за рахунок 
логістики для споживача Західної України. 
Також екструдований  пінополістирол TM 
PENOBOARD стає більш конкурентоспроможним 
на європейському будівельному ринку! 

Отже, в черговий раз,  TM PENOBOARD 
доводить, що бути лідером – це не тільки 
вболівати за якість товару, а й ставати 
ближчими до споживача та відстоювати 
національні інтереси країни!

З повагою, Ксенія Макаревич 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
НОВИНИ В УКРАЇНІ
1. РІК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: 
У 2019 ДОМА УКРАЇНЦІВ 
«ПРОСКАНУЮТЬ» 
ТЕПЛОВІЗОРАМИ 
 
В 2019 році в Україні вводять 
енергетичний сертифікат. 
Новобудови, адміністративні будівлі і 
будинки, які збираються утеплювати, 
обов’язково повинні пройти 
енергоаудит та отримати новий 
документ. 

Відтепер всі будинки будуть кла-
сифікувати по енергоефективності, 
на зразок побутової техніки: A – 
найекономніший, F – найгірший. 
Доведеться отримати спеціальний 
документ. «Починаючи з липня 2019 
року всі нові будинки, які будуються, 
повинні мати енергетичний сер-
тифікат, щоб людина бачила, скільки 
цей будинок споживає»,  – пояснив 
голова Держенергоефективності 
Сергій Савчук. Отримувати енер-
гетичні сертифікати змусять і 

будівлі, які збираються утеплювати 
за державний рахунок, а також 
адміністративні будівлі. У наступному 
році чиновників змусять утеплю-
вати адмінбудівлі, проекти модер-
нізації для цього вже розробляють. 
Збільшують фінансування і для уте-
плення житлових багатоповерхівок – 
однак без енергоаудиту грошей 
ніхто не дасть. «Це як діагноз, який 
потрібно поставити перед лікуван-
ням. Так само енергоаудит покаже, 
скільки будівля споживає по-справж-
ньому. Які заходи будуть ефектив-
ними», – пояснила в.о. директора 
держустанови «Фонд енергоефек-
тивності» Юлія Головатюк-Унгуряну.

2. НОВА РОБОТА ЕНЕРГОРИНКУ

 З 1 січня 2019 року енергопослуги 
клієнтам в Україні надаватимуть дві 
різні компанії. Тому в минуле відійде 
обленерго: кожне розділиться на 
оператора системи розподілу і ком-
панію-постачальника.

Для споживача це означає: буде 2 
договори – про надання послуг з 
розподілу і про постачання електро-
енергії. У платіжній квітанції тепер 
буде два окремих рядки: за послуги 
розподілу і за послуги постачання 
електроенергії. Але на тариф поки 
це не вплине.

3. ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА 
ЗА ОСНОВУ ЗАКОН ПРО 
ВВЕДЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» 
АУКЦІОНІВ

Нова схема підтримки зеленої енер-
гетики в Україні дозволить створити 
на ринку ПДЕ більш конкурентні 
умови і знизить навантаження на 
ціну електроенергії для кінцевого 
споживача.

Зараз промислові постачальники 
продають електроенергію за фік-
сованим «зеленим тарифом», який 
залежить від року введення генеру-
ючої установки в експлуатацію. При 
цьому український «зелений тариф» 
є найвищим в Європі і створює без-
конкурентну середу, яка не сприяє 
розвитку галузі в цілому.

Згідно тексту законопроекту, з 2020 
року для отримання підтримки з 
боку держави, генеруючими ком-
паніями потрібно буде обов’язково 
брати участь в аукціонах. Той, хто 
запропонує найбільш вигідні для 
держави умови, отримує державну 
підтримку. Розмір державних квот 
повинен встановлюватися один раз 
в 5 років. При цьому квоти струк-
турно розподіляються на квоти для 
сонячних електростанцій, для вітро-
вих електростанцій, і для устано-
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вок, що використовують інші види 
ПДЕ. Завдяки цьому закону Україна 
наблизиться до європейських 
стандартів стимулювання розвитку 
ПДЕ, які вже показали свою високу 
ефективність.

4. УСІ ПАРКОВКИ В УКРАЇНІ 
ПЛАНУЮТЬ ОБЛАДНАТИ 
ЗАРЯДКАМИ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

В Україні затверджено нові 
будівельні норми, за якими всі 
громадські автомобільні стоянки 
та гаражі повинні бути обладнані 

зарядними пристроями для елек-
тромобілів. Ці правила повинні 
вступити в силу в найближчі місяці.

Поки вимога обладнання зарядками 
буде ставитися до 5% паркуваль-
них місць громадських парковок і 
гаражів. На найближчий час цього 
буде достатньо для забезпечення 
зручної інфраструктури для елек-
тромобілів в Україні.

Проте, їх кількість продовжує 
значно зростати і до цього потрібно 
готуватися заздалегідь, тому в 
Міністерстві регіонального розвитку 
України до 2030 року планують 
оснастити зарядними пристроями 

до 100% паркувальних місць.

Ймовірно, заява про 100% – це 
скоріше декларативна заява, так 
як до того часу малоймовірна така 
динаміка завоювання електрока-
рами транспортного ринку України, 
але є країни, в яких такі зміни досить 
вірогідні – наприклад, в Данії пла-
нують повністю заборонити продаж 
бензинових і дизельних автомобілів 
з 2030 року.

На Україну починають звертати 
увагу і головні «законодавці моди» в 
електрифікації транспорту. Компанія 
Tesla анонсувала будівництво двох 
«швидких зарядок» в Україні.
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Сучасний стан ринку будівельних матеріалів в Україні характеризується 
збільшенням обсягів виробництва, великою різноманітністю будівельних 
матеріалів та постачальників. Нещодавно на українському будівельному 
ринку з’явилася дистриб’юторська компанія TETRACOMMERCE.

TETRACOMMERCE є членом AKGEL 
GROUP – це група компаній, 
яка працює в декількох галузях 
промисловості: будівництво, 
будівельні матеріали, інвести-
ції в електростанції, інвестиції 
в готельні послуги, інвестиції в 
нерухомість. Засновники компанії 
TETRACOMMERCE мають багаторіч-
ний досвід ефективної дистрибуції 
будівельних матеріалів в країнах 
Центральної та Східної Європи.

Компанія TETRACOMMERCE – 
провідний постачальник будівель-
них матеріалів, які поєднують в собі 
інноваційний підхід, доброзичливе 
ставлення до навколишнього 
середовища, енергоефективність, 
відповідність концепції сталого 
розвитку і пропонуються за спра-
ведливою ціною. 

КОНЦЕПЦІЯ TETRACOMMERCE 

• Ми постійно відстежуємо потреби і 
кращі пропозиції будівельного ринку.

• Ми впроваджуємо сучасні 
напрямки маркетингу і логістики.

• Ми постійно розширюємо спектр 
товарів і територію їх поширення.

• Ми очікуємо довгострокову віддачу 
замість короткострокових інвестицій.

• Ми співпрацюємо з перспектив-

ними підприємствами та виробни-
ками, яким характерний стійкий 
потенціал зростання.

• Ми працюємо з компаніями, які 
при виробництві не забруднюють 
навколишнє середовище.

• Ми вибудовуємо партнерські 
відносини з місцевими дистриб’ю-
торськими компаніями, великими 
і дрібними будівельними ком-
паніями, забудовниками та кінце-
вим споживачем наших товарів. 

МІСІЯ КОМПАНІЇ

• Бути орієнтованими на ринок і 
наших клієнтів за рахунок поставки 
якісних будівельних матеріалів, 
розширення спектра продукції, 
розвитку зручної дистриб’юторсь-
кої мережі.

• Бути ведучим постачальником 
продукції світового класу виробле-
ної на екологічно чистих і безпеч-
них заводах.

• Бути надійними партнерами в тому, 
що ми робимо і що говоримо. Ось 
чому ми здатні планувати і діяти 
оптимально на благо кожного.

• Працювати ефективно і результа-
тивно, з високим почуттям від-
повідальності, проявляючи повагу 
до суспільства та навколишнього 

середовища, і забезпечуючи стійку 
прибутковість.

ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ

ЯКІСТЬ – ми пропонуємо тільки 
якісні будівельні матеріали, які 
мають усі сертифікати відповідності 
міжнародним стандартам.

ОПЕРАТИВНІСТЬ – ми цінуємо час. 
Оформлення документів, форму-
вання замовлення, доставка товару – 
виробляються в оптимальні терміни.

ПОРЯДНІСТЬ – ми завжди беремо 
оптимальні рішення і несемо 
відповідальність за їх виконання. 
Прагнемо до високих результатів 
діяльності, пишаємося досягнутими 
результатами.

TETRACOMMERCE є дистриб’ютором 
і партнером найбільших турецьких 
і українських будівельних компаній 
і торговельних марок: Oyak Çimento 
(Туреччина), ТM RIGIPS (Туреччина), 
ТМ PENOBOARD (Україна). На ринку 
збуту TETRACOMMERCE співпрацює з 
великими торговельними організа-
ціями, мережевими реалізаторами 
будматеріалів та приватними клієн-
тами. Ми забезпечуємо матеріалами 
безліч найбільших будівельних 
майданчиків Києва, Львова, Одеси. 
Поширюємо продукцію в усі області 
України, готові до співпраці в усіх 
напрямках нашої діяльності.
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• ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ  
TM PENOBOARD 
Плити TM Penoboard використовують для теплоізо-
ляції різних частин будівель, що робить його універ-
сальним матеріалом. Властивості TM Penoboard 
запезбечують його високу технологічність. 
Застосовується для утеплення периметру будівель, 
стін всередині і зовні, стель, підлоги, покрівлі, містків 
холоду.

• КАМ’ЯНА ВАТА PENOWOOL RW
РENOWOOL RW виробляється з природного каменю. 
Цей матеріал здатний забезпечувати відмінну тепло- 
і звукоізоляцію приміщення. Застосовується як для 
термічної, акустичної й вогнезахисної ізоляції в 
житлових будинках, офісних і промислових об’єктах. 
Для обшивки стін, дахів, перегородок і перекриттів 
приміщень, в яких підвищений показник вологості.

• СКЛОВАТА PENOWOOL GW
PENOWOOL GW зручно використовувати як при 
новому будівництві, так і при реконструкції будівель. 
Рекомендується застосовувати при утепленні і 
шумоізоляції: міжповерхових перекриттів, горищних 
приміщень, міжкімнатних перегородок, підлоги.
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• ЦЕМЕНТ SUPER WHITE
Білий портландцемент – це неорганічна гідравлічна 
в’язка речовина. Портландцемент отримують шля-
хом тонкого подрібнення клінкеру і гіпсу. Клінкер – 
продукт рівномірного випалу до спікання однорідної 
сировинної суміші, що складається з вапняку і глини 
певного складу. Для супер-білого портландцементу 
характерні високі естетичні і декоративні властивості.

• ЦЕМЕНТ EXTRA WHITE 
Екстра-білий вапняковий портландцемент виро-
бляється з білого клінкеру з додаванням гіпсового 
та вапнякового каменів в різних пропорціях шляхом 
їх змішування, подрібнення і помелу. Помел Екстра-
білого портландцементу, у порівнянні з супер-білим 
більш тонкий. Висока тонкість помелу дозволяє 
отримати більш рівну і бездоганну поверхню.

•  ШПАКЛІВКА СТАРТОВА PENOGIPS
PENOGIPS – перлітова гіпсова шпаклівка – будівель-
ний матеріал для проведення внутрішніх оздоблю-
вальних робіт. Виготовлена на основі спіненого пер-
літового піску, що відноситься до різновиду кислих 
вулканічних порід, також до складу суміші входить 
гіпс.

• ФІНІШНА ШПАКЛІВКА PENOGIPS
PENOGIPS – суміш білого кольору на основі гіпсу, 
призначена для вирівнювання поверхні перед нане-
сенням фінішних декоративних сумішей або фарбу-
вання. PENOGIPS можна застосовувати для обробки 
практично всіх типів мінеральних основ: гіпсокар-
тон, цегла, бетон, різні штукатурки. Має дрібну струк-
туру, а після висихання набуває білого кольору, що 
дозволяє використовувати його для декоративного 
оздоблення під забарвлення в світлі тони.

TETRACOMMERCE – МИ ВІДКРИТІ ДО ПАРТНЕРСТВА НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ!
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OYAK CIMENTO

З 1974-го компанія Oyak Cement 
Group працює з закордонними 
ринками, зарекомендувавши себе 
як надійний постачальник високоя-
кісних будматеріалів. 

Майже 60-річний досвід роботи і 
виробничі можливості дозволяють 
їй випускати продукцію, що відріз-
няється від багатьох пропозицій на 
ринку.

Білий цемент виготовляється на 
заводі Adana Cimento, що входить в 
концерн Oyak Cement Group. Також в 
структурі концерну працюють п’ять 
цементних заводів – Mardin Cimento, 
Ünye Cimento, Aslan Cimento, Bolu 
Cimento, Denizli Cimento, сім бетон-
них і два підприємства з випуску 
паперу.

Oyak Cemento – найбільший пред-
ставник цементної промисловості 
Туреччини і лідер ринку країни. 
Акціонерне Товариство успішно 
розвиває свою діяльність на 6 під-
приємствах, і здійснює продажі в 7 
різних регіонах.

У 2004 році уряд Туреччини посилив 
стандарти якості на сірий та білий 
цемент, що значно підвищило його 
конкурентоспроможність на світо-
вому ринку. Зокрема були посилені 
методи контролю якості, збільшено 
кількість видів цементу і розширено 
перелік застосовуваних мінераль-
них добавок.

Основні переваги цементу компанії 
OYAK Cement Group:

• Низька ціна в порівнянні з продук-
цією вітчизняного виробника, обу-
мовлена об’єктивним фактором – 
способом виробництва.  
Турецький білий цемент виро-
бляється економічним сухим 
методом.

• Висока світловідбиваюча здатність 
значно розширює сфери засто-
сування білого цементу турець-
кого виробництва: будівництво 
дизайнерських покриттів підлоги, 
зовнішні і внутрішні оздоблю-
вальні роботи, виробництво сухих 
будівельних сумішей та облицю-

вальної плитки, загальнобудівельні 
роботи, ландшафтний дизайн, 
виробництво високоякісної білої і 
кольорової тротуарної плитки. 

• Висока ступінь «білизни» робить 
турецький цемент «незамінним» 
при виготовленні імітації «дикого» 
каменю і теразитової плитки для 
підлоги.

Асортимент різновидів цементу 
компанії OYAK Cement Group:

• Портландцемент

• Білий портландцемент

• Білий вапняковий портландцемент

• Портландцемент композитний

• Жужільний цемент доменної печі

• Пуцолановий цемент

• Стійкий до сульфатів пуцолановий 
цемент

• Композитний цемент

• Сульфатостійкий портландцемент

• Спеціальні типи цементу

• API Well Cement

• Летюча зола

Турецький цемент та бетон можна 
сміливо називати одним з найкра-
щих на будівельному ринку.

Висококваліфіковані фахівці під-
приємства постійно працюють над 
поліпшенням якості продукції та 
розширенням експортних зв’язків.

OYAK Cement Group – це провідне 
співтовариство, що грає ефективну 
роль на національному ринку, 
розвиваючи галузі використання 
цементу з принципами 
ефективності. 
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МОЖЛИВОСТІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
TM PENOBOARD

TОВ «Еліт Пласт»  – 
провідна компанія 
по виробництву 
екструдованого 
пінополістиролу 
в Україні, яка 
невпинно розвиває 
свої потужності та 
можливості. 
Саме на цю тему 
ми поговорили 
з генеральним 
директором 
«Еліт Пласт» 
Ділавером Юкселем.
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Розкажіть, будь-ласка, чи запу-
стили виробництво екструдова-
ного пінополістеролу PENOBOARD 
на новому заводі у м. Тернопіль? 

Ми багато працювали над відкрит-
тям виробничих потужностей у 
Тернополі та врешті-решт запустили 
виробництво. Перший запуск від-
бувся наприкінці березня у тесто-
вому режимі. Вже з середини квітня 
виробництво працює у робочому 
режимі. 

Персонал вже повністю обучений 
та ознайомлений з особливостями 
виробництва екструдованого піно-
полістеролу. Клієнтам та дилерам з 
Західної  України вже відвантажуємо 
товар у Тернополі. 

У зв’язку з відкриттям нового 
заводу у Тернополі, виробництво 
заводу у місті Херсон зменшиться 
чи залишиться у існуючих  
обсягах?

Споживання збільшується, тому 
необхідно бути конкурентоспро-
можними.  Наш досвід вказує на 
необхідність розподілу заказів між 
двома заводами. Херсонський завод 
буде продовжувати роботу в повній 
потужності. Поставки в Європу, Київ 
та Західні області будуть відбуватися 
з заводу у м. Тернопіль. Інші регіони 
України буде обслуговувати завод 
у м. Херсон. Головне для нас – це 
стабільність в країні, щоб купівельна 

Виробництво PENOBOARD у Тернополі

PENOBOARD на торгівельних майданчиках у Молдові

спроможність споживачів не падала. 
Українським будівельним товарам 
потрібно триматися на ринку, вони 
повинні бути доступними. Завод на 
Західній Україні дасть нам додат-
кові об’єми продажу. Для цього ми 
працюємо над якістю, кількістю 
матеріалів, здешевленням собівар-

тості, щоб зробити їх доступними для 
споживачів. Це наші головні задачі. 

Що змінилося щодо експорту 
PENOBOARD?

З розширенням потужностей 
нашого заводу у м. Тернопіль 
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ми отримали можливість бути 
ближче до Європейських дис-
триб’юторів. Таке розташування 
нашого заводу є вигідним для 
західноєвропейських партнерів, 
адже вони економлять 50 % витрат 
на транспортування у порівнянні з 
Херсоном. Також ведуться перемо-
вини с великими дистриб’юторами 
Польщі, Румунії, щодо просування 
наших товарів. 

Ві співпрацюєте з компанією 
TETRACOMMERCE, яка займається 
дистрибуцією будівельних 
матеріалів на території України, 
які перспективи розвитку 
компанії? 

Компанія TETRACOMMERCE – провід-
ний постачальник будівельних 
матеріалів, в країнах Центральної та 
Східної Європи. Завдяки компанії на 

ринку України з’явився білий цемент 
високої якості, який ексклюзивно 
виробляється в Туреччині. Аналогів 
білого цементу в Україні немає. 

Я особисто відвідував завод OYAK 
Cemento у Туреччині. Якість та 
обсяги виробництва цементу даної 
корпорації вражають. І в Україні він 
тепер представлений на будівель-
ному ринку.

В асортименті товарів компанії 
TETRACOMMERCE також є шпа-
клівка. Які прогнози щодо даної 
продукції?

Це перший товар, з якого ми почи-
нали співпрацю з Україною 15 років 
тому. Але згодом попит на цей товар 
впав, тому поставки були припинені. 
В минулому році фінішна і стартова 
шпаклівка знову зайшла на україн-

Завод та продукція OYAK Cemento

ський ринок будівельних товарів 
вже в оновленій упаковці. Буде 
реалізовуватися по колишнім кана-
лам збуту. Але я маю ідею придбати 
фасувальне обладнання та розфасо-
вувати товари під нашим брендом 
TM Penoboard. 

Які маркетингові ходи ви викори-
стовуєте для розвитку та просу-
вання товарів?

Маркетингові ходи для збільшення 
продажів і залучення клієнтів – це 
те, чого потребує кожна компанія в 
будь-який період. Ми розвиваємося, 
тому більшість дистриб’юторських 
фірм та наших потенційних клієнтів 
самі нас знаходять, пропонують спі-
впрацю. Крім цього, ми займаємося 
активною рекламою нашої компанії, 
адже ми зацікавлені в залученні 
нових клієнтів. 

Херсон – потужній логістичний центр 
компанії TETRACOMMERCE
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ТМ PENOBOARD 
ВРАЖАЄ КРЕАТИВОМ

ЛЕГКИЙ
УТЕПЛИ

ТЕЛЬ

98%
ÂÎÇÄÓÕÀ

ТМ PENOBOARD завжди проводить 
креативні піар-акції. Цієї весни 
під керівництвом директора 
відділу маркетингу Анастасії 
Данілової знято екстремальне 
відео. Для цього був задіяний 
справжній парашутист, аби 
звернути увагу на особливу 
характеристику екструдованого 
пінополістиролу – його легкість, 
адже 98% матеріалу – це повітря.

Переглянути захоплююче відео можливо на youtube-каналі PENOBOARD XPS Insulation Systems



18

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НОВІ 
ГОРИЗОНТИ ДИСТРИБУЦІЇ 
TM PENOBOARD

Які об’єкти найчастіше утеплюють 
екструдованим пінополістиролом 
в Україні?

Найбільше в Україні екструдований 
пінополістирол використовується в 
об’єктному будівництві.

Екструдований пінополістирол TM 
Penoboard – це один з яскравих 
представників сучасних термоі-
золяційних матеріалів, який на 
сьогодні широко використовуються 
при зведенні житлових і технічних 
комплексів та приміщень. З пред-
ставлених матеріалів нескладно 
підібрати потрібний утеплювач для 
вирішення питань різної складності 
по утепленню приміщень і будівель. 
Penoboard може задовольнити 
вимоги навіть самого прискіпли-
вого замовника. Використовується 
Penoboard не тільки для теплоізо-
ляції будівель, але і так само для 
будівництва автодоріг і залізничних 
шляхів сполучень для термоізоляції 
ґрунту, щоб уникнути деформації 
дорожнього покриття в умовах 
мінусової температури.

Екструдований пінополістирол 
Penoboard використовується для 
теплоізоляції підлог, стін, фунда-
ментів різного призначення, тру-
бопроводів. Термоізоляційні плити 
Penoboard мають пористу структуру 
з осередками діаметр, яких дорів-
нює 1/2 десятих часток міліметра. 
Penoboard має низку переваг, які 
роблять його досить конкурентос-

Тетяна Осіння, 
Комерційний директор компанії «Еліт Пласт»
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проможним серед інших 
торгівельних марок.

Розкажіть про нововведення 
компанії.

Асортимент наших товарів роз-
ширюється. З’явився супер-білий 
цемент та екстра-білий цемент, 
кам’яна вата Penowool RW та скло-
вата Penowool GW, перлітова гіпсова 
шпаклівка та фінішна шпаклівка. 

Окрім цього, змінилися тенденції по 
збільшенню товщини утеплювача.

Які зміни будівельного ринку 
впливають на розвиток бренду 
TM Penoboard?

Згідно з новими змінами в будівель-
них нормативах України, утеплювач 
повинен бути не менше 200 мм 
завтовшки і його термін придатності 
повинен становити понад 25 років. 
Ця вимога «перекреслила» викори-
стання пінопласту в якості утеплю-
вача, і звернула увагу забудовників 

на використання екструдованого 
пінополістиролу, оскільки його термін 
експлуатації перевищує 50 років. 
Ми пропонуємо нову технологію з 
термічним з’єднанням двох плит по 
50 мм, що дає загальну товщину 100 
мм і при цьому показники на розрив і 
стиснення ідентичні монолітній сотці.

Розкажіть, будь ласка, про збут 
товару. Куди здійснюються 
поставки? Де найбільше затребу-
вана продукція TM Penoboard?

У зв’язку з відкриттям нового заводу 
Penoboard в Тернополі, ми осво-
юємо нові області для просування 
наших товарів на будівельний ринок 
України і ближнього зарубіжжя. На 
даний момент наші зусилля спрямо-
вані на поширення в Західній Україні.

Чи збільшилася дистриб’ютор-
ська мережа TM Penoboard?

Так, ми розширюємо горизонти 
поставок наших товарів по Україні 
і не тільки.

Всі наладжені зв’язки зі співробіт-
ництва дійсні, ми продовжуємо 
розповсюджувати товар по Україні 
та в країни ближнього зарубіжжя.

У цьому році ми розпочали спі-
впрацю з мережею магазинів 
«ОЛДИ», продовжуємо працювати 
з такими магазинами як «Епіцентр», 
«Нова лінія» та інші. Також ми спів- 
працюємо з деякими заводами за 
схемою «B2B». Тобто наші матеріали 
викуповують заводи для подаль-
шого використання у виробництві.

Ми завжди готові на будь-які кон-
такти з нашими клієнтами, спожи-
вачами та партнерами. Компанія з 
однаковою повагою приділяє час 
крупному споживачеві і дрібному 
забудовнику, із задоволенням 
беремо участь на міжнародних 
виставках і, в свою чергу, готові 
провести екскурсію на підприємстві 
кожному, хто цікавиться. 

 
Дякуємо за змістовну бесіду!



20

ВЕЛИКІ АРХІТЕКТОРИ

ЖАН НУВЕЛЬ
Жан Нувель – французький архітектор. Нувель навчався 
в École des Beaux-Arts в Парижі і був членом-засновником 
Марса 1976 і Syndicat de l’Architecture. Він отримав багато 
престижних нагород протягом своєї кар’єри, включаючи 
Премію Ага-хана за Архітектуру (технічно, приз був 
присуджений за Institut du Monde Arabe, який Нувель 
проектував), Приз Вовка в мистецтві в 2005 і Прітцкерівську 
премію в 2008 році. Багато музеїв і архітектурних 
центрів представили ретроспективи його роботи.
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Жан Нувель народився 12 серпня 
1945 року в сім’ї вчителів. Спочатку 
він хотів стати художником, але 
батьки хотіли для сина більш серйоз- 
ної освіти і він вступив на архітек-
турне відділення Вищої школи обра-
зотворчих мистецтв у Бордо. У 1966 
році виграв право на отримання 
стипендії і продовжив навчання у 
Вищій школі витончених мистецтв 
в Парижі. Незадовго до закінчення 
навчання він відкрив своє перше 
архітектурне бюро разом з Франсуа 
Сеньйором. 

У 1970-ті Жан Нувель був близьким 
до конструктивізму, він сповідував 
принципи так званої «критичної архі-
тектури», ставши у 1976 році одним із 
засновників руху в архітектурі «Марс 
1976» та «Архітектурний синдікат». 
Його прихильники відстоювали свої 
позиції не тільки перед клієнтами, 
а й у боротьбі з місцевою владою 
– навіть добилися змін у містобу-
дівному законодавстві в деяких 

провінціях Франції.  Спражній 
прорив у творчості Нувеля від-
бувся у 1980-ті і пов’язаний він зі 
співпрацею з архітектурним бюро 
«Architecture Studio» над проектом 
будівлі Інституту арабського світу 
в Парижі. Будівля створювалася 
з ініціативи президента Франції і 
розташована поблизу від Собору 
Паризької Богоматері. Фасад 
культурного центру є сучасною 
інтерпретацією традиційних східних 
мотивів. Він складається з фото- 
електричних екранів, які нагаду-
ють арабські візерунки ґратчастих 
ширм. Вони реагують на умови 
освітлення, тим самим змінюючи 
зовнішність будівлі. Погожим 
сонячним днем культурний центр 
сяє металевим блиском. Але варто 
трапитися негоді (або у темну пору 
доби), і інститут має зовсім інший 
вигляд.

Ще одним яскравим проектом є 
Центр Культури в невеликому швей-

царському містечку Люцерн. Для 
цього мальовничого містечка Жан 
передбачив дуже оригінальну ідею.  
Культурний центр – не єдина робота 
Жана в Люцерні. Другим проектом 
стало створення бутік-готелю з 
досить банальною назвою The Hotel. 
Старовинний семиповерховий буди-
нок у темну пору перетворюється на 
унікальний зразок сучасної світлоін-
сталяції. На стелі кожного номеру 
захований кадр з якогось фільму, 
обраного архітектором. Він-то і 
світиться в темряві.

Також заслуговує на увагу бер-
лінська галерея Лафайєт. Зовні 
вона виглядає досить лаконічно 
і непомітно, в дусі розташованих 
по сусідству таких ж «стерильних», 
«космічних» будівель. Але всередині 
відвідувач може в повній мірі оці-
нити талант автора. Використання 
декоративних воронок дозволило 
грати зі звуком. Він заломлюється і 
багаторазово посилюється.

Інститут арабського світу, Париж
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Жана Нувеля можна назвати 
асом гри зі світлом. Це доводить 
і Барселонська вежа Torre Agbar. 
Хмарочос покритий численними 
скляними панелями, які пофарбо-
вані емалевою фарбою різних тонів.

Влітку 2006 року було закінчено 
будівництво театру Гатрі біля річки 
Міссісіпі. Він був першою роботою 
Жана на території Штатів. У будівлі 
12 поверхів, причому доступ до 
оглядових місць починається не 
раніше 4 поверху.

Французький архітектор недарма 
любить «грати» зі світлом і тінню. 
Це частина його «природної кон-
цепції», яка полягає в досягненні 
гармонії будівель і навколишнього 
світу. Філософія Нувеля інноваційна 
і унікальна. Вона дозволила йому 
створити власний неповторний 
стиль, який відрізняється від базо-
вих концепцій Ле Корбюзьє.

Проекти Жана такі ж монументальні, 
раціональні і мудрі, як і він сам. За 
рахунок використання алюмінієвих 
панелей, жалюзі зі сталі, діафрагм 
з титану йому вдається забезпечу-
вати перманентний рівень освіт-
лення всередині будівель. Стиль 
хай-тек проявляється в наявності 
логічної структури, технологіч-
них новацій, концептуальних ідей 

і в незвичайному використанні 
матеріалів. Будинки Нувеля нага-
дують скульптури, зроблені велет-
нем зі сталі, скла і металу. У 2008 
році Жан Нувель став володарем 
Прітцкерівської премії.

Критики творчості Нувеля відміча-
ють, що тому не властивий стиль і 
власний набір фірмових прийомів. 
Сам архітектор називає свій метод 
гіпер-вибірковістю, що полягає в 
максимальній адаптації проекту до 
вимог замовника, завдання будинку, 
місцевого ландшафту і культурних 
традицій, відтак, з одного боку, це 
начебто зближує його з функціо-
налізмом, а з іншого – відкриває 
простір для все тієї ж творчості. 
Наприклад, Інститут арабського 
світу – загалом конструктивістська, 
але дуже функціональна будівля, 
декор споруди виконує суто праг-
матичні функції, при цьому апелю-
ючи до арабської орнаментальної 
стилістики. 

Ось як сам Нувель пояснює свій 
«стиль»: «Моя архітектура засно-
вана на сьогоднішньому уявленні 
про сучасність. Для мене сучасність 
сьогодні – це насамперед питання 
матеріалів, яке автоматично припу-
скає взаємодію зі світлом. Кожний 
архітектурний об’єкт перебуває 
в просторі, який має фізичний та 

історичний контексти. Я не вважаю, 
що архітектор створює простір. Ми 
працюємо в рамках існуючого про-
стору. Я не вірю в архітектуру, яка 
залишається актуальною впродовж 
століття. Вона має суто сучасне, 
моментальне значення або не має 
значення зовсім. Я також не вірю в 
архітектуру, яка створює власний 
історичний простір незалежно від 
того, що було на цьому місці до неї й 
навколо неї».

 Центр культури і конгресів, Люцерн

 Torre Agbar, Барселона





24

ВЕЛИЧНИЙ КИЇВ
«В усьому світі немає міста красивіше за Київ» 

 
Михайло Булгаков

У самому центрі Східної Європи знаходиться колиска слов’янських міст – 
славне та старовинне місто Київ. Розташований на семи пагорбах вздовж 

Дніпра. Сьогодні Київ є столицею незалежної України. Столиця України хоч і не 
є однією з найдавніших у світі, вона несе в собі масу таїнств, загадок і, звичайно 

ж, у зв’язку з насиченою історією міста, на його території розташовано безліч 
історичних та архітектурних пам’яток. Для більшості туристів буде цікавим 

ознайомитися з пам’ятками цього стародавнього і ніколи не старіючого міста.

Києво-Печерська лавра – православний монастирсь-
кий комплекс в Києві. Один із найбільших християнських 
центрів-святинь країни. Визначна пам’ятка історії та 
архітектури. Києво-Печерська лавра належить державі, а 
релігійні організації користуються нею на правах оренди. 
Заснований 1051 року як печерний монастир за межами 
Києва. У середньовіччі був оплотом грецького право-
слав’я на Русі, центром опозиції світській владі (руським 
та литовським князям) та вестернізації. 1592 року отримав 
ставропігію Константинопольського патріарха. 1688 року 
став лаврою. У ранньому новому часі перетворився на 
центр паломництва православних з усієї Російської імперії. 
1994 року разом із Софійським собором внесений до 
переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. 

На території Верхньої лаври діє Національний Києво-
Печерський історико-культурний заповідник (від 1996). 
Власне монастир знаходиться на території Нижньої лаври. 
Обидві частини лаври відкриті для відвідувачів. Пам’ятка 
перебуває під юрисдикцією Національного заповідника.

«Золоті ворота» – головна брама стародавнього Києва, 
пам’ятка оборонної архітектури Київської Русі, одна з най-
давніших датованих споруд Східної Європи, символ Києва. 
Свою назву одержали за аналогією із Золотими воротами в 
Константинополі (Царгороді). Історик Микола Закревський 
назвав Золоті ворота: «дорогоцінним залишком давньої 
величі й слави Києва». Через ці ворота до міста мали прихо-
дити «благі вісті». 

Найбільш вірогідна дата спорудження воріт 1017– 1024 рр., 
бо на 1037 рік уже є записи про спорудження багатьох 
будівель «міста Ярослава»: Золоті ворота, Софійський собор, 
церква Святої Ірини та інші. За один рік стільки будівництв не 
могло б бути виконаним, адже Київ був заселеним не дуже 
густо (30 000 людей). Можливо, що в літописі згадується 
будівництво за останні майже 30 років перед 1037 роком, 
тоді Золоті ворота могли з’явитися і за Володимира Великого.
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Софійський собор, або Софія Київська – християнський 
храм в центрі Києва. Розташований на Софійській площі 
міста. Збудований 1037 року київським князем Ярославом. 
Названий на честь святої мудрості Божої (Софії). 

Мав статус катедрального собору. З перервами був рези-
денцією київських митрополитів (православних і унійних). 
До ХІІІ століття використовувався як головна церква Русі, 
місце поховання великих князів київських. При соборі 
велося літописання, були створена перша бібліотека. 
Занепав у XIV столітті. Відновлений стараннями митропо-
лита Петра Могили і гетьмана Івана Мазепи. Був голов-
ним храмом Софійського монастиря (з 1638). Складова 
Національного заповідника «Софія Київська» (з 1934).

Поєднує візантійський і бароковий архітектурні стилі. 
Одна з небагатьох уцілілих споруд часів Русі. Пам’ятка 
української архітектури та монументального живопису  
XI–XVIII століть. Об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО (1990).

Будинок із химерами (1901– 1902) – цегляна споруда 
з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів, є 
головною архітектурною спорудою раннього неоготич-
ного стилю Києва, столиці України. Свою назву отри-
мала завдяки скульптурним прикрасам, тематика яких – 
тваринний наземний та підводний світи, атрибути 
полювання, міфічні істоти.

Фасади оздоблені з характерним для модерну викори-
станням різних стилів. «Будинок з химерами» отримав у 
народі таку назву завдяки скульптурним прикрасам на 
міфологічну та мисливську тематики на фронтоні.

Цікавим є використання високого парапету на даху, 
що дозволило практично сховати покрівлю – перша 
будівля «без даху» в українській столиці.

Михайлівський Золотоверхий монастир – діючий  
православний монастир на честь Архангела Михаїла в 
Києві, кафедральний собор Православної церкви України.

Споруджений у 1108–1113 роках онуком Ярослава 
Мудрого київським князем Святополком Ізяславичем на 
базі Михайлівського Золотоверхого собору. Хрестово-
купольний шестистовпний храм з трьома нефами та одним 
позолоченим куполом. На початку XX століття храм –  
семикупольний. Михайлівський Золотоверхий собор 
збудовано з каміння і цегли-плінфи на вапняно-цем’яко-
вому розчині технікою «мішаної кладки» з використанням 
голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали 
мозаїки і фрески. Був одним з найбільших монастирів 
Стародавнього Києва. На території монастиря знаходиться 
Київська православна богословська академія, церква 
святого апостола і євангеліста Іоана Богослова, дзвіниця, а 
також Музей історії Михайлівського Золотоверхого 
монастиря, розташований у дзвіниці та корпусі 
Варваринських келій.
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Національний академічний театр опери та балету 
України імені Т. Г. Шевченка – театр опери і балету у 
Києві, заснований 1867 року.  

Незважаючи на свою відносно коротку історію, театр 
здобув визнання далеко за межами України. 

Самобутні інтерпретації класичної музичної спадщини і 
сучасних творів, виняткової злагодженості оркестр і хор, 
талановиті солісти, яскраві й самобутні виконавські тради-
ції дозволили театру досягти мистецьких вершин і посісти 
важливе місце в сьогоденній музичній культурі Європи.

Пам’ятний знак на честь заснування міста Києва 
(пам’ятник засновникам Києва) – пам’ятний знак, споруд-
жений в 1982 році на ознаменування 1 500-річчя міста 
Києва. Скульптурну композицію виконано з кованої міді у 
вигляді плоского човна, на якому встановлено фігури леген-
дарних засновників Києва – братів Кия, Щека та Хорива 
і їхньої сестри Либіді. Автори – скульптор В. З. Бородай, 
архітектор Н. М. Фещенко. 
У руках Кия натягнутий лук, а Щек і Хорив тримають списи. 
Либідь же стоїть на носі човна й дивиться в далечінь. У ролі 
Либіді зображено улюблену дочку скульптора В. Бородая 
Галину. Вона була живописцем і графіком, померла від 
невиліковної хвороби у молодому віці – в 31 рік. Біля під-
ніжжя гранітного постаменту – басейн. Довжина човна – 9 м, 
висота фігур: братів –  4.3 м, Либеді – 3.8 м. Пам’ятник розта-
шований на набережній Дніпра в Наводницькому парку, 
неподалік станції метро «Дніпро» та мосту Патона.

У 2001 році на Майдані Незалежності було встановлено ще 
один пам’ятник засновникам Києва. 23 лютого 2010 року 
через корозію металу в залізобетоні та каркасі частина 
пам’ятника відламалася: впали фігури братів Щека та 
Хорива. 28 травня 2010 року було відкрито відреставрова-
ний пам’ятник. 

Серед пам’яток новітньої епохи – Хрещатик, майдан 
Незалежності, Київський метрополітен, Кабінет Міністрів, 
Секретаріат Президента, Висотний житловий будинок за 
адресою вул. Хрещатик, 25 та Національний спортивний 
комплекс «Олімпійський». 
 
За матеріалами сайту wikipedia.org
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ТЕПЛІ ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ
Величне місто Київ розбудовується і кожного року нові житлові комплекси 
заселююсь щасливі сім’ї.   ТМ  PENOBOARD пишається, що більшість елітних 
житлових комплексів утеплено екструдованим пінополістиролом нашої 
торгової марки.  Ось лише декілька з них.

Цоколь найкращих житлових комплексів міста утеплено плитами PENOBOARD. 
Придбавши квартиру у такому домі – будьте впевнені у його енергоефективності! 

Житловий копмлекс «ОТРАДНИЙ» Житловий копмлекс «НИВКИ-ПАРК»

Житловий копмлекс «СИРЕЦЬКІ САДИ» Житловий копмлекс «ТРАДИЦІЯ»
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Останні кілька років центральне місце при проектуванні 
будинків і споруд займає функціональність, багатозадачність 
і екологія. Судячи з усього 2019 рік не стане винятком.

Екологічність
Найголовнішим трендом в 2019 році 
стане турбота про навколишнє сере-
довище. Будівництво вертикальних 
садів і ферм, зелених оазисів на 
дахах і терасах бетонних джунглів, 
озеленення всередині і зовні, вико-
ристання екологічних матеріалів 
в будівництві, архітектурі і дизайні 
стане звичайним явищем. 

Також забудовники прагнуть 
використовувати вторинну сиро-
вину у будівництві. Будівельна 
промисловість виробляє тонни 
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відходів в рік, тому має сенс рецир-
куляції решти матеріалів. Проекти 
з реконструкції або знесення – це 
приклади робіт, які виробляють 
багато будівельного сміття. Щоб 
відповідати тенденції екології в 
будівництві, велика частина від-
ходів повинна перероблятися, а не 
вирушати на полігон будівельного 
сміття. Навіть бетон, який повторно 
не застосовується в будівництві 
будівель, треба використовувати в 
облаштуванні доріг в сукупності з 
іншими матеріалами.

Технології
Building Information Modeling (BIM) 
або ж інформаційне моделювання 
об’єктів нерухомості стає обов’язко-
вою технологією при будівництві та 
експлуатації будівель. Даний підхід 
застосовується по всьому світу і 
в 2019 року Мінрегіонбуд планує 
зробити використання BIM обов’яз-
ковим в Україні при проектуванні 
об’єктів і в ході будівельних заходів.

Енергоефективність об’єктів також 
виходить на новий рівень. Тут 
важливим елементом є створення 
централізованого та автоматичного 
управління, за допомогою розмі-
щення датчиків і сенсорів, завдяки 
яким можна регулювати освітлення, 
температуру, вологість індивіду-
ально в кожному приміщенні в 
залежності від зовнішніх умов і 
кількості людей, що знаходяться в 
будівлі.

Роботи і дрони 
Ви вже, можливо, чули про япон-
ського робота – будівельника, 
швидше за все за такими проектами 
майбутнє, але вже зараз великі 
забудовники використовують більш 
прості роботизовані засоби для 
прискорення та спрощення про-
цесів будівництва. Для тих же цілей 
використовуються і дрони, завдяки 
їм здійснення контролю та моніто-
рингу будівельної діяльності стає 
швидшим і простішим.

«Розумні» будівельні 
матеріали
Найбільш перспективною 
розробкою в даній галузі є 
самовідновлюючий бетон. За 
властивостями матеріал нічим не 
відрізняється від традиційного 
бетону, однак має у своїй структурі 
«сплячі» мікроорганізми, які 
активізуються при зіткненні з водою 
в місцях утворення щілин, відколів 
самостійно «лікуючи» елементи 
конструкції.

Інтер’єр
Головним кольором 2019 року за 
версією Pantone визнаний кора-
ловий. Однак не тільки кораловий 
буде затребуваний в дизайні. Є 
кольори, які перейшли з минулого 
сезону і будуть актуальними в 
наступному. Наприклад, соковитий 
і животрепетний зелений відтінок, а 
також чарівний і освіжаючий синій. 

Веселі принти на шпалерах і тек-
стилі, яскраві меблі і барвистий 
посуд, картини з іронічними сюже-
тами і постери з саркастичними 
малюнками – ще один із трендів 
інтер’єру 2019 року. Лофт відходить 
на другий план, мінімалізм здру-

жився зі скандинавським стилем, а 
елементи властиві арт-деко почали 
активно використовувати деко-
ратори в облаштуванні житлових 
приміщень. Тому саме деталям необ-
хідно приділяти багато уваги. 

Аксесуари в інтер’єрі повинні 
бути чорними або золотистими. 
Наприклад, темні вази і стільці, 
блискучий посуд і сяючий декор.

Що стосується візерунків, то абсо-
лютним лідером і самим трендовим 
в 2019 році буде акварельний принт. 
Не втратили своїх позицій і квіткові 
мотиви. 
 
 За матеріалами сайту budmaster.info
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СКЛОВАТА

Скловата або скляна вата – волокни-
стий мінеральний теплоізоляційний 
матеріал, різновид мінеральної вати, 
вироблений з безладно сплутаних 
скляних волокон.

Скловата застосовується для тепло- 
ізоляції будівельних конструкцій 
будь-якої форми, конфігурації 
та трубопроводів, облицювання 
нерівних поверхонь. Області засто-
сування практично такі ж, як для 
виробів з мінеральної вати. Також, 
широко застосовується в авіації як 
теплоізоляційний матеріал для тру-
бопроводів, вузлів, що мають високу 
температуру, для теплозвукоізоляції 
кабін тощо.

Скловата зараз набирає велику 
популярність в будівництві. Вона дає 
хорошу звукоізоляцію і зберігає тепло, 
тому дуже часто скловатою українці 
утеплюють своє житло. Тож розглянемо 
детальніше всі особливості цього 
матеріалу.

Виробництво скловати схоже з 
виготовленням скла. Для основи 
береться пісок, бура, вапняк і сода. 
Речовини перемішуються і пода-
ються в бункер. Склад нагрівають до 
температури 1400 градусів, завдяки 
чому він плавиться, перетворюю-
чись на скло. Але застигнути йому 
не дають. Рідку розпечену речо-
вину пропускають через філери на 
спеціальну центрифугу. За рахунок 
великої відцентрової сили і впливу 
пари матеріал розділяється на 
численні тонкі скляні нитки. Щоб 
волокна краще трималися разом, в 
склад додають полімерні речовини, 
що виконують роль сполучних. 
Часто це формальдегідні смоли, 

кількість яких може досягати 4% від 
загальної маси. В скляній ваті остан-
ніх років випуску зустрічаються нові 
розробки, де використовується наф-
товий склад, що підвищило міцність 
кінцевого продукту. З’єднану масу 
піддають сушці при температурі 
250 оC, що закріплює полімериза-
цію. Під час цього процесу волокна 
твердіють і набувають жовтого 
кольору. Після остаточного охо-
лодження її ріжуть і упаковують на 
продаж. Товар може поставлятися 
в плитках або рулонах, які відрізня-
ються по товщині і щільності, на що 
важливо звертати увагу при виборі. 
Товщина одержуваних волокон 
може варіювати від 5 до 15 мкм, а 
довжина ниток від 15 до 50 мкм. 
Коли тисячі подібних волокон спле-
тені разом, це дає достатню міцність 
і не дозволяє матеріалу розпастися. 
Але окремо кожна нитка тендітна, 
тому легко пошкоджується при 
ударах. Наслідком цього є свербіж і 
подразнення на шкірі, коли неви-
димі уламки впиваються в оголені 
ділянки тіла.

Тому дуже важливою умовою в 
роботі зі скловатою є наявність 
спецодягу та додаткових засобів 
індивідуального захисту. Захищати 
дихальні шляхи слід за допомо-
гою респіраторів, а вдягнувши 
спеціальні окуляри - не допустити 
потрапляння матеріалу в очі.

Номенклатура теплоізоляційних 
виробів з використанням скляної 
вати включає в себе: м’які мати і 
плити, напівтверді і жорсткі плити 
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на синтетичному в’яжучому, що 
дозволяють витримувати значні 
навантаження. Жорсткі плити, обли-
цьовані скловойлоком, є добрим 
вітрозахистом. По довгих сторонах 
плит можливим є з’єднання в шпунт 
і гребінь, що забезпечує надійне 
кріплення й відсутність зазорів.

М’які скловолокнисті матеріали, 
зазвичай, пресуються в рулони. 
Завдяки високій пружності, вони 
випрямляються і відновлюють 
первинний об’єм практично відразу 
після відкриття упаковки.

Можливий випуск виробів з наклею-
ванням додаткових шарів (каширу-
вання) фольги, як пароізоляції або 
склополотно, як вітрозахисту (шар, 
що перешкоджає міграції волокон).

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ 
СКЛОВАТИ:

• ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ  
В даному компоненті скловаті немає 
рівних – з усіх теплоізоляційних 
матеріалів вона найбільш 
ефективна. При її використанні 

відпадає необхідність прокладати 
шумопоглинальну підкладку.

• ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ  
Скловата вбирає вологу, 
внаслідок чого починають 
значно погіршуватися її технічні 
характеристики. Тому її не 
рекомендується використовувати 
при утепленні таких приміщень як 
ванна, кухня і туалет. 

• МІЦНІСТЬ  
Матеріал дуже міцний і стійкий до 
фізичних навантажень.

• ТЕМПЕРАТУРОСТІЙКІСТЬ  
Максимальна робоча температура 
скловати +450 градусів.

• ДОВГОВІЧНІСТЬ 
Скловата протягом терміну служби 
піддається усадці. 

TM Penoboard починає випускати 
нові продукти, серед яких є скло-
вата. Скловата та кам’яна вата будуть 
виходити під брендом PENOWOOL
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОКУПНІСТЬ  

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

В зимовий час основною статтею 
витрат українців стає опалення 
житла. При індивідуальному будівни-
цтві важливо враховувати приблизну 
вартість комунальних послуг і про-
ектувати енергоефективну систему 
опалення і утеплення заздалегідь. 

Якщо ви вже є щасливим власником 
житлового будинку або виробничої 
будівлі – питання доцільності теплоі-
золяції є актуальним.

Отже, на початковому етапі підготов-
чих робіт по теплоізоляції потрібно 
провести розрахунок тепловтрат 
будівлі. 

Основні направлення витоків тепла 
за ступенем важливості:

• втрати тепла через стіни;

• втрати тепла через вікна;

• втрати тепла через стелю; 

• втрати тепла через підлогу; 

• витрата тепла на нагрів приплив-
ного повітря.

Для більш детального розгляду 
характеру і розміру тепловтрат 
через зазначені напрями необхідно 

враховувати матеріал, конструкцію, 
площу, товщину, особливості закла-
дення і інші особливості конструк-
ції існуючої будівлі. Наприклад, 
відсутність теплових замків на 
примиканні вікно-стіна, або непра-
вильне закладення віконної рами 
в стіну – це лише два фактори, які 
підвищують тепловтрати. 

Оскільки формат даної статті не 
дозволяє повного і детального 
розгляду всіх можливих напрямків 
витоків тепла з будівлі, обмежи-
мося зазначенням приблизного 
відсоткового співвідношення 
тепловтрат. 
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Приймаючи всі втрати тепла за 
100 %, можна з упевненістю ска-
зати, що втрати тепла через стіни – 
це 30-50%  від їх загальної вели-
чини; втрати тепла через вікна 
приблизно 20-35%. Зверніть увагу, 
що вказані значення тепловтрат у 
відсотковому співвідношенні слід 
розглядати як приблизні, оскільки 
для кожної житлової або промис-
лової будівлі необхідно проводити 
індивідуальні розрахунки з ура-
хуванням конструктивних харак-
теристик, режиму експлуатації, 
розташування щодо переважаю-
чих в даній місцевості вітрів і т.д. 

Щоб зрозуміти, про які суми йде 
мова, наведемо простий приклад. 
Для опалення приватного будинку 
площею 100 м2, за умови викори-
стання в якості палива природ-
ного газу, в середньому в холодні 
зимові місяці його витрата –  
від 400 до 700 м3. 

З урахуванням коливання цін, 
вартість опалення такого будинку 
складе в максимумі до 5000 грн. у 
місяць. При зниженні тепловтрат 
через стіни і вікна в половину, 
економія природного газу може 
становити 20-25%, що в грошо-
вому еквіваленті складає 1000-
1500 грн. Неважко підрахувати, що 
тільки в холодні зимові місяці на 
сплаті природного газу можна зао-
щадити до 4500 грн. В інший час 
опалювального сезону економія 
буде нижче, оскільки зменшуються 
витрати газу.

Тепер про найголовніше, а саме – 
про термін окупності теплоізоляції. 
В середньому вартість повного 
комплексу робіт по утепленню 
стін одноповерхового житлового 
будинку вийде приблизно  
в 100-150 грн. за 1м2. Неважко 
підрахувати, що максимальна 
вартість теплоізоляції не переви-
щує 20 тис. грн. При позначеної 
економії термін окупності в серед-
ньому складає 3 роки, що досить 
непогано для проектів у капіталь-
ному будівництві. 

Теплоізоляція – це працюючий, ефективний 
і досить швидкий за терміном окупності 
спосіб збереження тепла та економії 
бюджету сім’ї. На закінчення варто лише 
нагадати: для того, щоб отримати усі вигоди 
від її встановлення, не варто довіряти таку 
відповідальну справу некваліфікованим 
працівникам, звертайтеся до професіоналів.
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УТЕПЛЕННЯ СТЕЛІ ЕКСТРУДОВАНИМ 
ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ TM PENOBOARD
Через не утеплене покриття будинку втрачається від 25 до 40% тепла. 
Теплоізоляція стелі дуже важлива. Екструдований пінополістирол TM 
Penoboard успішно застосовується для вирішення цієї проблеми на 
будь-якій стадії зведення будівлі. У статті ми детально розглянемо 
переваги  та особливості утеплення стель екструдованим пінополістиролом.

Екструдований пінополістирол 
TM Penoboard – будівельний 
теплоізоляційний матеріал нового 
покоління, який  виготовляється 
з гранул полістиролу шляхом 
нагрівання та екструзії.

Пінополістиролом можна обробити 
практично будь-які поверхні: прове-
сти не тільки утеплення стелі і даху, 
але утеплення покрівлі, стін зовні і 
зсередини, і навіть містків холоду. 

Використання екструдованого 
пінополістиролу для теплоізоляції 
вигідно і має масу переваг. Його 
застосування не можна недооці-
нювати: він легкий, міцний, легко 
обробляється, довговічний, тепло та 
морозостійкий, стійкий до неор-
ганічних розчинників, стійкий до 
горіння та має прекрасні звукоізо-
люючі властивості.   

Утеплити стелю пінополістиролом 
можна декількома способами в 
залежності від доступу до пере-
криття: 

• Листи кріпляться з житлового 
приміщення. Такий варіант виправ-
даний, якщо встановити їх зовні 
немає можливості. Часто використо-
вується на верхньому поверсі, над 
яким немає горища. У разі розмі-
щення з боку кімнати його закрива-
ють знизу пароізоляційним матеріа-
лом, який не дозволить вологому 
повітрю конденсуватися. Фіксується 
утеплювач клеєм або за допомогою 
спеціальних дюбелів з широкими 
капелюшками.

• Ізолятор розміщений з боку 
верхнього поверху або технічного 
приміщення. У цьому випадку не 
треба демонтувати декоративні еле-
менти житлової кімнати. Виріб також 
захищає елементи перекриття від 
несприятливих факторів. Матеріал, 
встановлений зовні, можна не фік-
сувати. 

• Пінополістирол розміщений 
всередині конструкції стелі. Варіант 
застосовується на етапі будівництва 
приватного будинку, коли утеплю-
вальний «пиріг» легко створити між 
силовими елементами перекриття, а 
потім закрити настилом. 

 Пінополістирол добре тримається 
тільки на якісно підготовленій 
основі. Перед наклеюванням 
аркушів необхідно очистити стелю 

від старого декоративного покриття 
і штукатурки, що відвалюється, 
видалити пил і бруд, демонтувати 
виступаючі елементи. При утепленні 
знизу пробийте в плитах штроби 
і покладіть електропроводку. 
Вирівняйте поверхню штукатуркою 
в одну площину. Закрийте щілини 
і зазори цементним розчином. 
Переконайтеся, що на плитах немає 
масляних плям, які погіршують 
адгезію. При необхідності вимийте 
проблемні місця розчинником. 
Висушіть стелю, якщо вона волога. 
Обробіть основу грунтовкою глибо-
кого проникнення. Рекомендується 
використовувати засіб того ж 
виробника, що і клей.

Основний спосіб монтажу панелей 
з боку житлової кімнати – на клейо-
вий розчин. Дуже часто для підстра-
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ховки панелі додатково фіксують 
дюбелями з широкими капелюш-
ками.

Якщо застосовується розчинний 
клей, порядок роботи наступний:

1. Розбавте суху суміш водою від-
повідно до інструкції виробника. 

2. Нанесіть речовину на плиту. 
Спосіб намазування залежить від 
стану перекриття. Якщо стеля рівна, 
засіб кладіть звичайним шпателем, 
а потім рівномірно розподіліть 
зубчастим. Якщо поверхні нерівні і 
є перепади по висоті 3-10 мм, суміш 
наносьте по периметру ізолятора 
смугою 3-4 см з відступом від краю 
2-3 см, а всередині листа – на 5-8 
см, ділянками діаметром 10-12 мм. 
Смуга по краях має бути заввишки 
не більше 20 мм з розривами для 
видалення повітря. Торці не змащу-
вати. 

3. Після покриття клеєм плиту 
відразу притисніть до стелі. При 
укладанні листи розташуйте зі змі-

щенням сполучних стиків. Спочатку 
приклейте цілі зразки, а потім обрі-
зані шматки. 

4. Відразу після укладання листи 
рекомендується підперти тимчасо-
вими підпорками 

Для роботи з пінним клеєм знадо-
биться спеціальне пристосування 
у вигляді пістолета. Працюють з 
ним так: 

1. У пристрій встановіть балон з 
сумішшю. Нанесіть субстанцію по 
периметру блоку на відстані 2 см 
від його краю і по довгій діагоналі і 
відразу притисніть його до стелі. 

2. Наступну панель прикладіть до 
поверхні і щільно притисніть до 
вже закріпленого листа. Якщо в 
стику залишився зазор більше 2 мм, 
заповніть його обрізками матеріалу. 
Коригувати положення плит можна 
протягом 20 хв. 

Через 2-3 дні панелі фіксуються 
дюбелями з широкими голівками, 

які повинні входити в перекриття 
не менш ніж на 6 см. Отвори в 
стелі виконайте перфоратором. 
Дозволяється використовувати 
дюбелі з пластиковим або метале-
вим штирем, але кращими виро-
бами вважаються металовироби 
з термоголовкою. Вони дозволять 
уникнути появи містків холоду. Для 
кріплення зазвичай використовують 
5 дюбелів – чотири по кутах і один 
посередині. Щоб зменшити кількість 
отворів, можна використовувати 
одне кріплення на два листа. Для 
цього їх встановлюють по краях 
виробів. 

Через 3-4 дні після монтажу піно-
полістиролу на стелю виконайте 
наступне: 

• Обробіть поверхню шліфувальною 
теркою, а потім ретельно очистіть її. 

• Приклейте до пінополістиролу 
фольговану поліетиленову плівку 
для пароізоляції. Змонтуйте 
обрешітку під кріплення гіпсокар-
тону. Товщина рейок - 20 мм.
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• Виконайте монтаж гіпсокартонних 
листів з подальшою шпаклівкою і 
декоративною обробкою поверхні.

 При утепленні стелі пінополісти-
ролом з боку горища необхідно 
запобігти контакту теплого повітря 
з приміщення зі стелею. Це може 
призвести до появи конденсату, а 
потім до утворення вогкості і грибка. 
Перекриття знизу слід закрити 
пароізоляційною плівкою, а потім 
декоративним покриттям.

Послідовність операцій наступна: 

1. Підготуйте бетонну поверхню до 
монтажу, як зазначено вище. 

2. Нанесіть на ізолятор клейовий 
склад шаром 12 мм, пройдіться 
по ньому зубчастим шпателем. 
Покладіть панелі на підлогу і злегка 
притисніть. Повторіть операцію 
для наступного листа, при цьому 
необхідно усунути зазори між ними. 
При необхідності закрийте щілини 
обрізками матеріалів. 

3. Після висихання клею накрийте 
підлогу пароізоляційною плівкою з 
напуском на сусідні шматки і на стіни. 

4. Загерметизуйте стики липкою 
стрічкою. 

Якщо горище планується викори-
стовувати для зберігання речей, 
покриття необхідно захистити від 
пошкодження. Накрийте утеплю-
вач будівельною сіткою і обробіть 
спеціальною штукатуркою. Роботи 
виконуються в такій послідов-
ності: 

• Для приготування штукатурки 
насипте необхідну кількість речо-
вини в ємність і залийте теплою 
водою при постійному перемі-
шуванні будівельним міксером. 
Після отримання однорідної маси її 
можна наносити на поверхню.

•  Зафіксуйте металеву сітку з 
осередками 5x5 мм штукатур-
кою шаром 2-3 мм. Розгладьте її 
спеціальною гладилкою.

Якщо на горищі буде змонтова-
ний настил для ходьби, порядок 
роботи такий: 

1. Підготуйте бетонну плиту, як в 
попередньому розділі.

2.  Накрийте її гідроізоляційною 
плівкою з напуском на стіни і 
на сусідні частини в 15-20 см. 
Проклейте стики скотчем. 

3. Змонтуйте дерев`яний каркас. 
Відстань між балками має дорівню-
вати ширині листа пінополістиролу, 
а висота балок – товщині панелі. 
При виборі лагів необхідно врахову-
вати, що після монтажу настилу між 
утеплювачем і дошками повинен 
залишитися гарантований зазор. 
Закріпіть лаги до перекриття дюбе-
лями. У каркас покладіть пінополі-
стирол. Заповніть всі щілини обріз-
ками матеріалу. Накрийте «пиріг» 
пароізоляційною плівкою з напу-
ском на стіни і на сусідні частини. 
Стики загерметизуйте. Виконайте 
монтаж дерев’яного настилу.

 Після утеплення плити часто 
захищають негорючими виробами: 
з боку кімнати – гіпсокартонними 
листами, з боку горища – армова-
ною цементно-піщаною стяжкою.

За матеріалами сайту domporadu.ru
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ЯК СТВОРИТИ ЕКОБУДИНОК?
Не секрет, що зараз на піку популярності екотренд – в їжі, 
одязі, в моделі поведінки, в екологічності споживання.

Це не дивно, так як в нашому швидкісному темпі ми 
всі втомлюємося, працюємо, проводимо багато часу в 
квартирах, містах і в дорозі. Хочеться натуральності 
і швидкого відновлення сил. Не оминув вплив 
екотренду і сферу дизайну та архітектури.

В середньому, з урахуванням сну, людина проводить 
12-17 годин у власному будинку, добре б, щоб цей 
будинок наповнював енергією, заспокоював, 
насичував і зцілював. Як же створити такий 
простір? Розповіла дизайнер Юлія Красновид.

Залучати фахівця, будь то архітектор 
або дизайнер інтер’єру, потрібно ще на 
етапі планування. Адже основна ідея 
полягає в тому, щоб зберегти баланс 
між природним ландшафтом і майбут-
ньою будівлею. Якщо ми говоримо про 
сучасні дизайни, можна вписати будівлю 
в існуючий ландшафт, за допомогою 
повнометражних скляних стін або з 
застосуванням натуральних оздоблю-
вальних зовнішніх матеріалів. На етапі 
планування ретельно продумати всі 
функціональні навантаження –сантех-
ніку, електрику і кондиціювання.

Якщо ми говоримо про природність, то 
такий простір повинен бути дуже сучас-
ним в плані технологій – використання 
сонячних батарей + використання ори-
гінального планування (з  допомогою 
якого відбувається природне конди-
ціювання будинку), зелені сади на даху 
і в приміщенні (які служать природним 
зволожувачем).

Також важливу роль відіграє природне 
освітлення, для чого можна використову-
вати в проектах великі площі скління. Це 
дозволяє мати сонячне світло протягом 
усього світлового дня, збільшити простір, 
економити електроенергію і опалення. 
Також цей прийом, як би «впускає» при-
роду в будинок. Робить її одним цілим з 
навколишнім ландшафтом.

Такий екобудинок не буде схожий на 
спорудження з страшної казки (як 

хатина, наприклад), він буде шикарним, 
затишним, сучасним, і в той же час еко-
логічним, який буде зцілювати своїми 
природними властивостями і наповню-
вати енергією вас і вашу родину.

В цьому випадку компромісів з композит-
ними матеріалами бути не повинно. Це 
означає, що на етапі зведення будинку 
потрібно вибирати не газо-піно блоки, а 
дерево, цеглу, лляні або солом’яні панелі. 
Для підлоги – дубові дошки, плитку 
керамогранітну з матовим покриттям.

Всі матеріали повинні бути натураль-
ними. Постільна білизна – льон, вовна, 
бавовна; штори, подушки – шерсть; 
столи і ліжка – з натурального дерева. 

Можна створити весь проект в екостилі, 
і він буде виглядати не тільки стильно і 
екологічно зовні, але і всередині.  

Це можливість привчати дітей до еколо-
гічності в усьому. Для квартир це також 
актуально, але необхідно вибирати 
екоматеріали, застосувати натуральні 
відтінки, фактури.

Звичайно, екобудівництво – це не про 
економію на початковому етапі, це 
скоріше інвестиція в майбутнє, в емо-
ційне і фізичне здоров’я своєї родини, в 
довговічність власного будинку, і причет-
ність до чогось більшого.

Екобудинок – це круто і корисно. Його 
можна створити таким, про який ви 
мріяли. Зовсім не круто, якщо ви мріяли 
про екобудинок, а отримали хатину з 
натуральних матеріалів. Шукайте від-
повідальних фахівців, які зможуть приду-
мати, намалювати і втілити в життя.

     krasno.in.ua
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ІДЕАЛЬНА ДИТЯЧА 
КІМНАТА В ДЕТАЛЯХ

Ремонт в дитячій 
кімнаті – справа 
дуже відповідальна 
и непроста. Інтер’єр 
дитячої вимагає 
особливого підходу 
до підбору матеріалів 
і дизайну, оскільки 
атмосфера, у якій 
малюк проводить свій 
час за дозвіллям або 
навчанням, формує 
його смак та настрій. 
Щоб усе тримати 
під контролем, 
візьміть на замітку 
перелік корисних 
порад щодо ремонту 
у дитячій кімнаті.

1. БЕЗПЕЧНІСТЬ 

Для інтер’єру дитячої дуже важливо, 
щоб усі будівельні, оздоблювальні та 
декоративні матеріали були макси-
мально безпечними для організму. 
Вони не повинні містити шкідливих 
хімічних сполук. Вибираючи 
матеріали, обов’язково перевіряйте 
сертифікати якості і наявність еко-
маркування. 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Зручні меблі, правильне зонування – 
основні критерії при створенні іде-
альної дитячої кімнати. Зазвичай, це 
три основних зони: спальна, учбова 
та ігрова. Головний атрибут спальної 
зони – ліжко. Невелика конструкція 
з часом стане для малюка тісною, 

тому купуйте меблі, якими він зможе 
зручно користуватися до підлітко-
вого віку. Щоб сон дитини був спокій-
ним і здоровим, використовуйте 
якісний ортопедичний матрац. Цю 
зону краще облаштовувати в серед-
ній частині кімнати, під стінкою, так 
щоб мінімізувати протяг при відкри-
тому вікні та дверях. Що стосується 
учбової зони, то вона складається 
зі зручного столу та ергономічного 
крісла. Обов’язково потурбуйтеся, 
щоб меблі регулювалися під зріст 
користувача. Забезпечте тут якісне 
освітлення, краще розташувати цю 
зону біля вікна. Ігрова зона – улю-
блене місце для дітей.  
Крім іграшок, в цій зоні варто перед-
бачити зону для їх зберігання. 
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3. ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Без сумніву, в оформленні кім-
нати для малюка не повинно бути 
темних та «депресивних» кольорів. 
Основний акцент варто робити 
на життєрадісних та барвистих 
відтінках. Рожевим, жовтим, синім, 
зеленим зазвичай оздоблюють стіни 
або оформлюють ключові деталі 
інтер’єру – стіл, ліжко, шафу тощо. 
Але останнім часом, дуже актуаль-
ним є використання універсальних 
кольорів з елементами геометрії або 
квітчастого візерунку на одній стіні, 
та однотонних шпалерів – на іншій.

Без яскравих кольорів у дитячій 
кімнаті не обійтись, проте обов’яз-
ково варто дотримуватись міри 
та не перенавантажувати простір 
великої кількістю речей в насичених 
кольорах інакше це не дуже добре 
може відобразитися на емоційному 
стані малюка.  

Використання у якості елементів 
декору різноманітних квадратів, 
трикутників чи кіл сприяють ство-
ренню сучасного інтер’єру, який 
підійде як для дівчаток, так і для 
хлопчиків. Це стосується не лише 
шпалер чи текстильних принтів, а 
й, наприклад, подушок. В малень-
кому віці такий декор буде допом-
агати малюку вивчати геометричні 
фігури, а з його дорослішанням він 
просто залишатиметься цікавою 
особливістю оформлення та додава-
тиме до загального інтер’єру нотку 
футуристичної стилістики. Тому 
можна з впевненістю сказати, що 
геометричні узори – універсальне 
рішення для будь-якого примі-
щення, призначеного для дітей.

Чи не найбільшою проблемою в 
інтер’єрі дитячої кімнати, неза-
лежно від її площі, є брак місця для 
збереження книг, іграшок та решти 
дрібних предметів. 

Розумно організувати простір допо-
може використання меблів-транс-
формерів. Цей тип гарнітуру не 
лише може поєднувати у собі, 
наприклад, ліжко та стінку, а й 
дозволяє створювати додаткову 
систему зберігання речей.

Меблі-трансформери самі по собі 
вже є цікавим елементом інтер’єру, 
що не залишить дитину байдужою. 
А якщо вони ще й будуть оформлені 
оригінальним чином з викори-
станням яскравих відтінків, то для 
малюка це буде подвійна радість.

Отже, при облаштуванні дитячої 
кімнати особливу увагу приділяйте 
її безпеці, функціональності та 
практичності. Нодночасно, забез-
печте тут атмосферу, яка відповідає 
характеру дитини і її побажанням.

За матеріалами сайту dom.ria.com 
та mebli-bristol.com.ua
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ОБЛАШТУВАННЯ АЛЬТАНКИ  
У ДВОРІ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ

Сучасні технології дозволяють без проблем зробити заміське житло затишним 
і комфортабельним. Власники намагаються максимально облаштувати своє 
житло, і це стосується не тільки самого будинку, але і прилеглої до нього 
території. Найпопулярнішим способом облаштувати двір є будівництво 
альтанки.Облаштування нової альтанки на ділянці – заняття творче, яке 
сприяє прояву власного дизайнерського таланту. Після трудомістких робіт, 
пов’язаних з будівництвом самої споруди, ця справа виявиться приємною та 
легкою. Тут можна пофантазувати, застосувавши певні знання з моделювання 
інтер’єру. Але необхідно знати деякі тонкощі перед тим, як братися за справу.

Будівництво
В першу чергу, необхідно визначи-
тися з розміром майбутньої будови, 
який розраховується виходячи 
з того, з якою метою воно буде 
використовуватися. Самий опти-
мальний розмір – 2х2 або 3х3 метри. 
Нерідко власник будинку, прагнучи 
купити альтанку на дачу дешево, 
вибирає мінімально можливий 
розмір, в результаті будова не може 
відповідати своїм функціональним 
завданням. Наступний крок – вибір 
місця будівництва. Воно повинно 
бути сухим, краще всього – на 

сонячному місці. Якщо майбутня 
будова планується використову-
ватися тільки в літній період, стіни 
краще зробити у вигляді решітки – 
така конструкція не буде заважати 
проникненню тепла, сонця, світла, 
і, в той же час, створить відчуття 
захищеності. При облаштуванні 
зимової альтанки краще використо-
вувати капітальні стіни, а всередині 
встановити опалювальні прилади, 
провести освітлення. 
Якщо планується встановлення ман-
галу або барбекю з цегли, обов’яз-

ково потрібна допомога фахівця, 
в іншому випадку альтанка буде 
потенційним джерелом пожежної 
небезпеки. Економити на допомозі 
фахівців у цьому питанні не можна.

Якщо на ділянці є стара альтанка, її 
теж можна відновити і зробити більш 
комфортабельною і красивою. В 
першу чергу, необхідно оцінити стан 
наявної будови, її якість і надійність. 
Надійну конструкцію можна видозмі-
нити, але якщо конструкція сильно 
занепала, краще її міняти повністю. 



www.penoboard.com 41

БУДІВНИЦТВО
BUILDING

Декорування
Тканинні елементи декору, а також 
предмети облаштування інтер’єру – 
незмінні атрибути альтанки. 
Красиво виглядають всередині 
ажурні гардини, декоративні 
подушки.

Теплими літніми вечорами доречно 
створити бар’єр від комарів, що 
припиняє їм шлях всередину 
альтанки. Щоб не використовувати 
для цього хімічно створені препа-
рати, досить буде трохи скропити 
фіранки ефірною олією гвоздики, 
яка відлякує комах.

Створити додаткову красу всере-
дині альтанки допоможе грамотний 
підбір колірної гами в оформленні 
дизайну. Важливо, щоб був обраний 
колір, що сприяє розслабленню 
організму, позитивно впливає на 
емоційний фон людини.

Екстер’єр
Буде доречно викласти з вулич-
ної плитки доріжки, що ведуть до 
альтанки від інших будівель на 
території ділянки. Вони дозволять 
комфортно переміщатися по двору 
в будь-яку погоду. 

Маючи альтанку закритого типу, 
слід було б подбати про будівництво 
біля входу невеликого майданчика. 
У гарну погоду на ній приємно 
відпочивати, поставивши стіл зі 
стільцями, крісло або шезлонг, буде 
зручно випити чашечку кави, поза-
горяти або просто розслабитися, 
милуючись небом і хмарами.

Відмінною прикрасою екстер’єру в 
весняно-осінній період стануть квіт-
кові клумби, підвісні кашпо. Вхідний 
отвір можна обладнати невисокою 
двостулковою дерев’яною хвірткою, 
якщо вся альтанка виконана в цьому 
ж стилі. Сходи і перила добре було б 
зробити з вологостійких матеріалів. 
Це допоможе зберегти конструкцію 
надовго в хорошому стані. Дерев’яні 
варіанти доцільно покрити 
спеціальним лаком в декілька шарів. 

Освітлення
Ефектно виглядають святкові 
гірлянди, що прикрашають фасад 
альтанки. Розмістити їх можна, як на 
даху, так і на опорних стовпах. Таке 
освітлення завжди виглядає свят-
ково, незвично. У магазинах вели-
чезний асортимент гірлянд, 
різноманітних за формою і 
кольором. Ще одним їх плюсом є 
висока економність в споживанні 
електроенергії. Для інтер’єрного 
облаштування підійде освітлення, 
сконструйоване стаціонарно. Хоча 
для нечастих приїздів на пікнік 

цілком підійде лампа або ліхтар, які 
будуть працювати від акумуляторів. 
Перевагою таких приладів є про-
стота переміщення з місця на місце 
і відсутність необхідності монтажу 
розеток.

Зручність і комфорт у заміській аль-
танці залежить тільки від вас.  
А бажання експериментувати і 
інтерес до процесу оформлення 
зробить благоустрій споруди 
цікавою справою, яка принесе вам 
задоволення.
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НОВИНИ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
Обсяги будівництва в Україні 
зросли на чверть 
 
Обсяги будівництва в березні 2019 
року в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року зросли на 
28,9%. Про це повідомляє РБК-Україна 
з посиланням на дані Державної 
служби статистики України. За даними 
статистичного відомства, в січні-
березні зростання склало 24,3%.

Обсяг виробленої будівельної про-
дукції (виконаних будівельних робіт) 
підприємствами України в січні-бе-
резні 2019 року склав 26,5 млрд грн.

Нагадаємо, обсяги промислового 
виробництва в березні 2019 року в 
порівнянні з аналогічним місяцем 
минулого року зросли на 2,1%. За 
даними Держстату, за січень-бере-
зень промвиробництво скороти-
лося на 0,9%.

Дитячі майданчики дозволили 
будувати на дахах
Нові Державні будівельні норми 
(ДБН) дозволяють розміщувати 
дитячі майданчики на дахах 
будівель заввишки до 15 м, але не 
більше 3 поверхів. Про це повідом-
ляє РБК-Україна з посиланням на 
прес-службу Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України. Згідно з новою нор-
мою, дитячі майданчики на дахах 
повинні бути обладнані парапетом і 
захисною огорожею висотою 2 м. На 
території таких майданчиків забо-
ронено розміщувати вентиляційні 
канали, антени, споруди мобільного 
та стільникового зв’язку.

Ще однією умовою розміщення 
такого майданчика на даху будівлі 
є забезпечення відводу дощових 
і талих вод та при необхідності 
шумозахисту нижче розташованих 
приміщень.

В Україні вперше знесли 
незаконну багатоповерхівку 
 
У Львові завершили демонтаж 
багатоповерхового будинку, 
побудованого без документів. 
Про це повідомляє РБК-Україна 
з посиланням на прес-службу 
Львівської міської ради. За даними 
прес-служби, за допомогою 
великогабаритної 26-тонної техніки 
вдалося знести весь будинок і 
зараз залишилося лише прибрати 
будівельне сміття. 
 
Роботи з демонтажу тривали 
близько місяця: спочатку 
зносили дах, потім проводилося 
руйнування несучих будівельних 
конструкцій, далі будинок зносили 
секціями. Фінансування знесення 
здійснювалося за рахунок коштів 
виконавчого провадження, роботу 
виконувала підрядна організація. 
За даними прес-служби Львівської 
міськради, демонтаж став першим 
в Україні. Прецедентів, щоб 
зносили багатоквартирний будинок 
такого розміру, побудований без 
документів, в країні ще не було. 
 
В Україні скасували 
обов’язкове проектування 
сміттєпроводів у 
багатоповерхівках 
 
В Україні з 1 жовтня вступили 
в силу нові будівельні норми, 
згідно з якими не обов’язково 
проектувати сміттєпроводи в 
багатоповерхівках. Про це в 
Facebook повідомив заступник 
голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе. 
Повідомляється, що з 1 жовтня 
сміттєпроводи в багатоповерхівках 
годі й проектувати. Згідно з новими 
нормами, необхідність влаштування 
сміттєпроводів в населених пунктах 
визначається з урахуванням 
прийнятої системи поводження з 
відходами.
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КАЛЕНДАР  
МІЖНАРОДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИСТАВОК

Червень 2019
05.06 – 06.06 Франція,  

Марсель                         
ARCHITECT AT WORK MARSEILLE 2019 Marseille Chanot

05.06 – 06.06 Германія,  
Вісбаден

PARKEN 2019- ВИСТАВКА ПО  
БУДІВНИЦТВУ ПАРКОВОК 

Rhein-Main-Hallen

06.06 – 07.06 Японія, Осака KENTEN 2019 - ВИСТАВКА БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРИАЛІВ І ОБЛАДНАННЯ

Intex Osaka 

11.06 – 13.06 Великобританія, 
Пітерборо

БУДІВЕЛЬНА ВИСТАВКА PLANTWORX 
2019

East of England Arena and Events 
Centre

19.06 – 22.06 Туреччина,  
Стамбул

ВИСТАВКА YAPI - TURKEYBUILD 
ISTANBUL 2019

Istanbul Tüyap Fair Convention and 
Congress Center

19.06 – 23.06 В’єтнам, 
Хошимин

VIETBUILD HCMC – МІЖНАРОДНА 
БУДІВЕЛЬНА ВИСТАВКА                           

Saigon Exhibition & Convention 
Center (SECC)

26.06 Германія, Гамбург ФОРУМ «ДЕНЬ БУДІВНИЦТВА» Technische Universität Hamburg

Липень 2019
08.07 – 11.07 Китай, Гуанчжоу МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА CHINA 

INTERNATIONAL BUILDING DECORATION 
FAIR 2019 БУДІВЕЛЬНИХ І ОЗДОБЛЮ-
ВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ОБЛАДНАННЯ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ

China Import and Export Fair Complex

17.07 – 19.07 Китай, Шанхай МІЖНАРОДНА ПРОФЕСІЙНА ВИСТАВ-
КА ESBUILD 2019 БУДІВЕЛЬНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ

Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC)

18.07 – 20.07 Китай, Урумчі ICE XINJIANG 2019 – МІЖНАРОДНА 
ВИСТАВКА БУДІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАН-
НЯ, БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ТРАНС-
ПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Xinjiang International Convention & 
Exhibition Centre (XICEC)

За матеріалами сайту budport.com.ua
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ТОП-10 самих незвичайних готелів світу

Останнім часом туристи стали більш ретельно підходити до вибору готелів, 
адже це не тільки місце для сну. Якщо гостинний дім відрізняється від 
усіх інших, то проживання в ньому – вже пригода. Представляємо десять 
найдивовижніших готелів, здатних вразити навіть досвідченого  мандрівника.

 1. MANTA RESORТ,  
Занзібар
Manta Resort – унікальне місце для 
проживання. Туристи мають мож-
ливість зняти підводний номер і 
милуватися морськими мешканцями, 
не встаючи з ліжка. Вночі можна 
включити спеціальні прожектори, які 
привертають восьминогів і рідкісних 
риб. На другому поверсі вілли розта-
шована простора вітальня і ванна 
кімната, а дах ідеально підходить для 
прийняття сонячних ванн. Острів, на 
якому розташований комплекс, ряс-
ніє приголомшливими пейзажами і 
дикою природою.

2. Treehotel, 
Швеція
Готель на деревах Treehotel – кра-
щий варіант втілити дитячу мрію в 
реальність. В унікальному готелі 5 
номерів: «НЛО», «Пташине гніздо», 
«Дзеркальний куб», «Синій конус» і 
«Хатина»  – з унікальним дизайном 
і освітленням. Площа номерів – від 
15 до 25 м2. Підйом в кімнати, які 
розташовані на висоті від 3-6 метрів, 
здійснюється по підвісному мосту 
або на спеціальному ліфті. З номерів, 
в лісовій глушині, відкриваються 
мальовничі краєвиди на долину 
річки Лулі.

3. KOKOPELLI’S CAVE 
(готель-печера),  
Нью-Мексико
Готель являє собою справжню 
печеру в скелі в горах біля міста 
Фармінгтон. Незважаючи на всі 
труднощі, пов’язані з місцем розта-
шування готелю, всередині досить 
комфортно, є гаряча вода, душ і 
кухня.

Печера не є природним утворен-
ням. Оригінальні розкопки прохо-
дили тут давно, поки її не закинули 
в 1980 році. Через деякий час 
геолог-консультант разом з сином 
власноруч перетворив отвір в скелі 
в добре облаштований готельний 
номер.

4. Готель Utter Inn, 
Вестерос, Швеція
Готель знаходиться в Вестеросі, в 
ньому всього 1 кімната, й та опу-
щена на 3 метри глибини в озеро 
Меларен. Опинившись тут, з ваших 
вікон буде відкриватися вид на 
підводний світ озера. Звичайно, 
проживати тут довгий час зможуть 
далеко не всі. Але якщо ви хочете 
відпочити, втекти від суєти великого 
міста, то Utter Inn – до ваших послуг.

5. Готель Capsule Inn 
Akihabara, Японія
В цьому готелі можна ночувати в 
спеціальних комірках, розташо-
ваних в два ряди один над одним. 
У кожній такій клітинці (середній 
розмір 2 × 1 × 1 м) поміщаються 
ліжко, підвісний телевізор, радіо. 
Спальне місце в капсулі дуже нага-
дує верхню полицю в купе поїзда. 
Взуття та речі зберігаються окремо 
в шафах, туалет загальний. 

6. Free Spirit Spheres, 
острів Ванкувер, 
Канада
Номери цього готелю – дерев’яні 
кулі, висять серед гілок в самому 
серці джунглів на острові Ванкувер. 
Кожен з цих куль зроблений вручну 
з кедра, сріблястої ялини та скло-
пластику. Кімнат в незвичайному 
готелі всього три, і дістатися до 
них можна лише по канатах або 
підвісних сходах. Є обмеження ваги 
гостей, а у кожній зі сфер є ім’я: Єва, 
Мелоді і Ерін. У найзручнішої з них, 
Ерін, є двоспальне ліжко, крихітний 
холодильник, барна стійка і диван. 
Через вікно в даху можна милува-
тися зоряним небом. Митися можна 
в кемпінгу неподалік. 



ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ENERGY-SAVING

www.penoboard.com 45

ЦІКАВО
INTERESTING

7. Hôtel de Glace, 
Квебек, Канада 
У Квебеку щозими будують цей 
незвичайний готель, а все тому, 
що він зроблений з льоду. На його 
створення витрачається 15 000 т 
снігу і 5000 т льоду. Все будівництво 
займає 5 тижнів. Тут гості знайдуть 
крижаний бар і крижане кафе, напої 
подаються в стаканах, вирізаних з 
льоду. Сплять тут в спальних мішках, 
на крижаних ліжках. А якщо ви 
захочете весілля в стилі Снігової 
Королеви, тоді це найкраще місце 
для проведення такої події – адже 
тут є навіть крижана каплиця!

8. Hotel De Vrouwe van 
Stavoren, Нідерланди 
Цей оригінальний готель знахо-
диться в портовому місті Ставорен, 
звідси відкривається чудовий вид 
на суду. Але основна фішка в тому, 
що номери знаходяться в винних 
бочках, об’ємом 14500 літрів.

9. Dog Bark Park Inn, 
Айдахо, США 
Цей готель побудований у вигляді 
собаки, його творці – подружня пара 
художників, які дуже люблять собак. 
Нескладно здогадатися, що всере-
дині апартаментів все обставлено 
собачками. Ви повинні усвідомлю-
вати, що на час перебування в готелі, 
ви будете частиною голови тварини, 
а в ванну ви будете ходити під хвіст.

10. Готель Das Park, 
Оттенсхейм, Австрія 
Готель Das Park складається зі 
стічних труб. Номери розраховані 
на двох, при чому тут цілком ком-
фортно – є ліжко, тумбочка і лампа. 
Звичайно, очікувати від готелю з 
труб більшого не варто, зате ціну за 
проживання гість призначає сам.
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2019
Людство, з захопленням 
занурившись в промислову 
революцію, за трохи більше 
ніж півтора століття змогло 
зашкодити самому собі на багато 
років вперед. Зараз помітно виріс 
інтерес до екологічної теми, в 
зв’язку з чим світ почав поступово 
переходити на альтернативні 
джерела енергії, зводити «зелені» 
споруди і будувати розумні міста. 
Автомобілебудування не відстає, 
повільно, але впевнено, набирає 
популярність електричний 
транспорт. Електрокари – 
майбутнє мобільності.

У новому 2019 році очікується поява 
давно обіцяних новинок як від євро-
пейських, так і від азіатських вироб-
ників. Ось деякі з них:

Audi e-tron
довгоочікувану модель від німець-
кого концерну представили громад-
ськості ще в кінці 2018 року, серійний 
же випуск обіцяють почати в середині 
2019. Зовнішній вигляд на перший 
погляд не вражає футуристичністю, 
але в деталях вона присутня. Так, 
звичні бічні дзеркала замінені тут 
камерами, які передають зобра-
ження на дисплей панелі управління. 
Автомобіль працює на двох елек-
тромоторах, що дозволяє, по-перше, 
розганятися до 100 км / год за менше 
ніж 5 секунд, а по-друге, долати без 
підзарядки близько 500 кілометрів.

Електрокар LSEV
розробка XEV (Італія), вражаюча тим, 
що цей мікроавтомобіль, розрахо-
ваний всього на двох пасажирів, 
зроблений практично повністю на 
3D-принтері. Весь корпус, виключа-
ючи сидіння, скло і дзеркала – 
роздрукований. Такий підхід дозво-

ляє зібрати автомобіль за три дні, 
значно зменшити використання 
робочої сили і, відповідно, зробити 
кар доступним за ціною. Вартість 
всього в 7,5 тисяч доларів чи не 
найбільший плюс цієї новинки. Інші 
її характеристики не такі вражаючі: 
максимальний розгін до 70 км/год і 
відстань на одному заряді не більше 
150 кілометрів.

Rimac C_Two
Потужний, в деякому роді навіть 
спортивний електрокар Rimac C_Two 
представили в середині минулого 
року Rimac Automobili. Хорватські 
виробники наділили свій автомобіль 
не тільки вражаючою витривалістю, 
але і вражаючим зовнішнім вигля-
дом. Агресивний і елегантний корпус 
поєднується з начинкою, що дозволяє 
розгін до 415 км/год і можливість 
пересуватися без підзарядки до 660 
кілометрів.

Urban EV від 
Honda
навмисно витриманий в стилі «гостя 
з майбутнього». Оригінальний 

дизайн, натхненний фільмами в 
жанрі урбаністичної фантастики, 
виглядає в цілому цікаво. Виробник 
позиціонує цю модель як стартову 
для нового електричного сімейства. 
Особливо відзначаються новинки 
в розробці надлегкої батареї і 
системи управління, що спирається 
на світлові оптичні екрани. Як це 
буде позначатися на загальних 
характеристиках – поки загадка, 
оскільки перший автомобіль вийде 
з конвеєра лише в 2020 році.

Mercedes-Benz 
EQ
ще одна модель електромобіля, що 
відкриває ціле сімейство. Публіці EQ 
була представлена ще в 2016 році, в 
той же час на ринок вона вийде не 
раніше 2022 року. Компанія покла-
дає на цей спортивний позашля-
ховик великі надії, припускаючи, 
що бренд складе чи не чверть 
світових продажів «Mercedes». 
Повнопривідна модель з двома 
електромоторами дійсно має від-
мінні характеристики: розгін до 100 
км/год протягом 5 секунд і потужна 
батарея, зарядки якої вистачить для 
подолання 450 кілометрів.
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Mission Е 
(Taycan)
Новинка від Porsche – електро-
кар Mission Е (Taycan). Компанія 
акцентує увагу на тому, що це її 
перший автомобіль, що працює на 
літій-іонній батареї. Причому це не 
якийсь там скромне сімейне міні, а 
розкішний спортивний автомобіль. 
Два електродвигуна працюють 
на передню і задню вісь, дозволя-
ючи набирати розгін до 100 км/
год за 3,5 секунди, а 200 км/год 
вичавлювати вже через 12 секунд. 
Ідеальний баланс потужності і 
швидкості видно навіть візуально: 
витончений, але динамічний 
дизайн не може не привертати 
увагу. Porsche стверджує, що прид-
бати Mission Е можна буде вже в 
цьому році. 

Roewe Marvel X
електричний позашляховик китай-
ського походження. Незважаючи 
на те, що модель електрокара 
була показана на автосалоні в 
Пекіні ще навесні 2018 року, про 
нього відомо небагато. При цьому 
позашляховик позиціонують як 
основного суперника Tesla Model X. 
Повний привід, робоча відстань до 
500 кілометрів і швидкий розгін – 
це далеко не все, що пропонує 
Marvel X. Судячи із заяв розроб-
ників, всередині водія очікує 
справжній техно рай.

Електрокар Kia 
Niro EV
Південнокорейський автомобіль 
має приємний дизайн, «розумну» 
начинку, акумулятор місткістю 
64,0 кВт/год. і пробіг до 400 кіло-
метрів на одному заряді батареї. 
Плануються широкі продажі, а зна-
чить, Niro EV можна буде побачити 
не тільки на рідних дорогах, а й в 
Європі та США.

 
За матеріалами сайту marketer.ua
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10 мм – дверний та віконний 
косяк, в обмежених умовах 

зсередини приміщень, підкладка в 
теплових замках, при установці зов-
нішніх дверей та вікон, підкладка під 
ламіновану підлогу. Виготовлення 
сендвіч-панелей для переносних 
ізотермічних камер. Рішення задач 
тимчасового зниження відтоку 
тепла (підтримання плюсової темпе-
ратури на певний, невеликий час). 
Шумоізоляція, теплоізоляція кузова 
автомобіля. Використання в якості 
елементів упаковки.

100, 120 мм – ізоля-
ція балконів, 

лоджій, покрівель, теплоізолююче 
наповнення несучих стін, вико-
ристання в якості ізолюючого 
прошарку в виробництві багато-
шарових будівельних елементів. 
Виготовлення сандвіч-панелей. 
Виготовлення фігурних елементів 
декоративного призначення.

70, 80 мм – може бути 
використано в якості 

тепло ізолюючого наповнення стін 
швидко монтованих каркасних 
будинків. Теплоізоляція елементів 
ізотермічних приміщень. Ізоляція 
стін одноповерхових будівель, 
ізоляція цокольних та підвальних 
поверхів. Ізоляція покрівлі. Ізоляція 
резервуарів для зберігання замер-
заючих рідин. Ізоляція підлоги 
першого поверху по ґрунту.

50, 60мм – ізоляція стін 
зовні багатоповер-

хових житлових та промислових 
будівель, ізоляція надземного 
цоколя, ізоляція підземної частини 
цоколя і стін підвальних приміщень. 
Використання в якості незнімної 
опалубки при заливці фундаменту. 
Ізоляція нестійкого до перепадів 
температур електронного та ін. 
обладнання.

40мм – ізоляція підземних 
комунікацій глибокого заля-

гання (трубопроводи водо-  
і теплопостачання), підземних 
стоянок автомобілів, запобігання 
промерзання ґрунту. Ізоляція пло-
щадки, що обігрівається, напри-
клад, ганок або під’їзд до гаражу, 
вимощення навколо будинку. 
Теплоізоляційне наповнення две-
рей, воріт. Звукоізоляція.

20, 30мм – ізоляція примі-
щень зсередини –  

  підлоги, стелі в багатоквартир-
ному будинку (за винятком підлоги 
першого поверху і стелі верхнього 
поверху). Підкладка під «теплу 
підлогу» з урахуванням зазначе-
ної області застосування. Ізоляція 
стін зсередини при відсутності 
можливості ізолювання зовні. 
Звукоізоляція. Віконні та дверні 
косяки. Можливо використання 
замість гіпсокартонних панелей для 
вирівнювання поверхні стін (рівна 
стіна плюс тепло-, звукоізоляція).

ТЕХНiЧНi ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМ Penoboard
Технічні характеристики ПСБ-20 ПСБ-30 ПСБ-40 ПСБ-50 ПСБ-60–120

Щільність, кг/м3 30-32 30-32 30-32 30-32 30-32

Теплопровідність при 25 °С (λ25), Вт/мК 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Теплопровідність (λА), Вт/мК 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

Теплопровідність (λБ), Вт/мК 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

Міцність на стискання при 10% деформації, МПа 0,2 0,25 0,41 0,5 0,6

Межа міцності при вигині, МПа 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7 0,4-0,7

Модуль пружності, МПа 15 15 18 18 18

Водопоглинання за 24 години, % за обсягом 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Паропроникнення (μ), мг/м ч Па 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008

Капілярне зволоження 0 0 0 0 0

Коефіцієнт лінійного теплового розширення, К-1 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5 7х10-5

Пожежні характеристики Г1 Г1 Г1 Г1 Г1

Температура застосування, °С -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75 -50 до +75
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«Франківський будівельний центр» м. Івано-Франківськ

ТОВ «АКВІЛОН КСД» с. Вишневе

ТОВ «Атлант Будкомплект» м. Харків

ТОВ «БУД-ІМПУЛЬС ЛТД» м. Луцьк

ТОВ «ГОСПОДАРОЧКА» м. Сміла

ТОВ «ДЕБЮТ ЦЕНТР» м. Київ

ТОВ «ДОМІНО» м. Чернівці

ТОВ «ЄВРОБУД-МАРІУПОЛЬ» м. Маріуполь

ТОВ «ІМІДЖ-КОМПЛЕКТ» м. Київ

ТОВ «ІТАЛ-КЕРАМІКА» м. Одеса

ТОВ «Лембергбуд» м. Львів

ТОВ «МІДКО» м. Дніпро

ТОВ «НІКА ТС» м. Кропивницький

ТОВ «ПіКОМПАНІ» м. Вознесенськ

ТОВ «ПіКОМПАНІ» м. Кропивницький

ТОВ «ПІЛОН-09» м. Краматорськ

ТОВ «Прелюдія» м. Хмельницький

ТОВ «РЕММАРК» м. Дніпро

ТОВ «СТЕК» м. Запоріжжя

ТОВ МБТКП «КРЕДО» м. Київ

ТОВ ТВК «Крайт» м. Полтава

ТОВ «ЕКО ДІМ» м. Вінниця

ФОП «Єзерський П.А.» м. Кременчуг

ФОП «МАНЬКО» м. Дніпро

ФОП «МТС Буд-Центр» м. Черкаси

ФОП «Науменко С.В.» м. Миколаїв

ФОП «ЯДРО» м. Вінниця
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ОРІЄНТИРИ
GUIDES

 
Херсон

 
Одеса

 
Черкаси

 
Вінниця

 
Київ

 
Харків

 
Вишневе

 
Смела

 
Суми

 
Кропівницький 

 
Дніпро

 
Полтава

 
Івано-Франківськ

 
Львів  

Тернопіль

 
Краматорськ

 
Маріуполь

 
Кременчуг

 
Хмельницький

 
Житомир

 
Запоріжжя

 
Луцьк

 
Вознесенськ

PENOBOARD –  
екструдований 
пінополістирол  
№1 в Україні!

УТЕПЛЮЄМО РАЗОМ




