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Диловер Юксель: 
PENOBOARD - итоги 2020

МУЛЬТИКОМФОРТ ВІД SAINT-GOBAIN

ЕКОстиль в  
інтер'єрі 2021

Скловата PENOWOOL
одне рішення двох проблем
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2021

Колектив компанії Penoboard вітає всіх з початком нового 
2021 року! Нехай 2021 буде роком здійснення мрій,  
досягнень і успіхів, свіжих ідей, можливостей і прагнень,  
нових горизонтів щастя та просторів натхнення!  
Бажаємо, щоб у кожного з нас було якомога більше  
щасливих днів, не дивлячись ні на що!



4

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

ЗАВЖДИ ПЕРЕДОВІ РІШЕННЯ

Ще тонший10 мм тодI8 мм тепер
Прямо з екструдера  
за ексклюзивною 

технологI   ю

ЩЕ ТОВЩИЙУнIкальна  
технологIя теплового  

спаювання плит
100+100 = 200 мм

120+120 = 240 мм

ЗАДОВОЛЬНЯЄМО ВСІ ПОТРЕБИ ЗАБУДОВНИКА У ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ МАТЕРІАЛАХ

W W W . P E N O B O A R D . C O M

э



5

Екструзійний пінополістирол торгової марки PENOBOARD™ – бренд, відо-
мий у всій Україні та у країнах Європи. Теплоізоляційний матеріал виготов-
ляється компанією ТОВ ВКФ «Еліт Пласт» із 2007 року. Потужності виробни-
цтва дозволяють щороку поставляти на будівельний ринок до 300 000 м2 

листового теплоізоляційного XPS PENOBOARD™. Якість контролюють на всіх етапах 
виготовлення. Передові технології, що відповідають європейським стандартам, до-
зволяють виробляти матеріал, не забруднюючи навколишнє середовище – викиди 
вуглеводнів і фреонів за протоколом Кіото зведені до мінімуму.

PENOBOARD™ закріпив свої позиції на ринку будівельних матеріалів  України та 
Європи, із ростом попиту на продукцію виникла необхідність запустити ще одну 
лінію з виготовлення екструзійного пінополістиролу. У 2019 році для збільшення 
виробничих потужностей було відкрито завод у Тернополі. Нове виробництво 
PENOBOARD™, загальною площею 20 000 м2, дає не тільки додаткові об’єми про-
дукції, але і допомагає знизити витрати на транспортування плит XPS PENOBOARD™ 
замовникам та європейським дистриб’юторам. Компанія-виробник екструзійного 
пінополістиролу готова до співробітництва за моделлю B2B з іншими компаніями, 
що працюють на будівельному ринку.

«

СЛОВО КОМПАНІЇ
COMPANY WORD

На сьогодні найбільш актуальним для України є питання 
енергозбереження. Енергозберігаюче будівництво, надійна і 
якісна теплоізоляція приміщень – пріоритетні завдання як на 
державному рівні, так і для простих громадян. Використання 
екструзійного пінополістиролу PENOBOARD™ дозволяє нашим 
клієнтам заощадити суттєві суми. Будівельні компанії високо 
оцінили якість, ефективність і зручність монтажу плит піно-
полістиролу. Торгова марка PENOBOARD™ за роки існування 
не тільки вийшла на лідерські позиції на українському ринку, 
але й гідно представляє країну на міжнародній арені.
 
PENOBOARD™ – це гарантія якості, перевірена часом.
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Дорогі читачі!

Для всіх нас 2020 рік був непростим. 
Через пандемію, роботу багатьох 
галузей було частково паралізовано. Це 
не оминуло і будівельної галузі, але вона 
вистояла! Продовжується постачання 
матеріалів, зведення нових 
будинків, стабільно виплачуються 
зарплати працівникам галузі. Це 
підтверджує, що будівництво – 
стійка сфера і драйвер для розвитку 
десятків суміжних галузей.

Компанія Penoboard гідно витримала 
всі випробування цього складного, 
в усіх сенсах, року. Контракти, 
поставки, плани – все виконано 
вчасно. Компанія продовжує 
підтримувати енергоефективні 
тенденції будівельної галузі України. 

Нехай в наступному році вас чекає 
тільки здоров’я, радість і удача!

Бажаємо, щоб 2021 рік був 
лояльним до всіх нас! 

З повагою, Ксенія Макаревич

та весь колектив редакції.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

НОВИНИ У СФЕРІ  
БУДІВНИЦТВА

В Україні після карантину поступово збільшуються 
обсяги будівництва

Порівняно з липнем 2020 року, у серпні сезонно 
скоригований індекс будівельної продукції становив 
103,6%. Аналогічний показник порівняно з серпнем 
2019 року, скоригований на ефект календарних днів, 
складав 108,3%. У січні-серпні цього року, порівняно 
із аналогічним періодом 2019, індекс будівельної 
продукції склав 97,2%. Про це повідомляє Держстат 
України. 

Згідно з даними Держстату, обсяг виробленої бу-
дівельної продукції (виконаних будівельних робіт) 
підприємствами України у січні-серпні 2020 року 
становив 97,8 млрд грн. Нове будівництво склало 
39,8% від загального обсягу виробленої будівельної 
продукції, капітальний і поточний ремонти – 33,2%, 
реконструкція та технічне переоснащення – 27%. 
Найбільше зросли показники будівельної продукції 

порівняно з січнем-серпнем 2019 року у Чернігівсь-
кій (131,1%), Київській (122,2%) та Донецькій (124,4%) 
областях.
                                                                                                                                                     
Доступ до Реєстру будівельної діяльності відкрито

Міністерство цифрової трансформації України від-
крило дані про декларативні та дозвільні документи 
з Реєстру будівельної діяльності, який запрацював на 
початку липня в межах реалізації Єдиної державної 
електронної системи в галузі містобудування України. 
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифро-
вої трансформації Михайло Федоров, передає Укрін-
форм.

Федоров додав, що вже опубліковано дані понад 27 
тисяч декларативних та дозвільних документів. За 
його словами, в новому реєстрі розширено перелік 
полів, де вказана інформація, раніше доступна лише 
на папері. Також розміщено унікальні ідентифікатори, 
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які прив'язують до об'єкта будівництва всі дозвільні 
документи. Крім цього, всі дані опубліковано з ко-
ординатами, що дає змогу з точністю виявити об’єкт 
будівництва. Міністр зазначив, що вся інформація є 
актуальною, структурованою та захищеною від несанк-
ціонованих змін. Дані щотижня публікуються в тек-
стовому форматі Json. Реєстр доступний на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних.

Функції контролю у будівництві планують передати 
третім особам

Національна рада реформ підтримала передачу функ-
ції контролю у будівельній сфері третім особам. Про це 
розповів президент Конфедерації будівельників Украї-
ни Лев Парцхаладзе, повідомляє пресслужба КБУ.

Президент КБУ пояснив, чому варто впровадити саме 
цю концепцію: більше 90 країн світу звертаються за 
послугами третіх осіб в питаннях регулювання будівни-
цтва; БТІ, експертиза та реєстрація вже користуються 
приватним методом; необхідна ліквідація монополії 
та корупції на ринку. Лев Парцхаладзе підкреслив, що 
прозорі правила на будівельному ринку – умова підви-
щення привабливості для інвестицій і рівня добробуту 
жителів України. До слова, Прем'єр-міністр Денис 
Шмигаль на засіданні Національної ради реформ спро-
гнозував завершення реформи Державної архітектур-
но-будівельної інспекції (ДАБІ) до кінця жовтня.

Оголошено пріоритетні напрямки «Великого будів-
ництва» на 2021 рік

Програма «Велике будівництво» є одним із пріори-
тетних напрямків діяльності Міністерства розвитку 
громад та територій України. В планах на 2021 рік – ро-
звиток мережі надання якісних публічних послуг, при-
скорення економічного зростання регіонів і територій 
та «Туристичні магніти України». Про це повідомляє 
пресслужба Мінрегіону. 

У повідомленні зазначається, що у рамкках напрямку 
розвитку мережі надання якісних публічних послуг бу-
дуть реалізовуватися проєкти шкіл, садочків, стадіонів 
та об’єктів спортивної інфраструктури, центрів надан-
ня адміністративних послуг та центрів безпеки.

Крім індустріальних парків, до напрямку прискорення 
економічного зростання, включено проєкти коопе-
ративів у сільській місцевості, облаштування закладів 
професійно-технічної освіти та створення умов для 
виробництва, відкриття центрів креативної економіки, 
технологічних та промислових парки. Новацією в 
програмі «Велике будівництво» на наступний рік стане 
розвиток проєктів за напрямком «Туристичні магніти 

України». Його зорієнтовано на відновлення об’єктів 
культурної спадщини, створення нових туристичних 
об’єктів та дотичної інфраструктури, відновлення 
музеїв та замків. 

Мінрегіоном складено графік підготовки проєктів до 
реалізації «Великого будівництва» в 2021 році. Станом 
на 21 жовтня, Мінрегіон погодив перелік технічних 
завдань, на які оголошено конкурс з відбору інвести-
ційних програм та проєктів регіонального розвитку на 
наступний рік. До 5 листопада 2020 року ОДА мають 
відбирати програми і проєкти регіонального розвитку, 
що можуть фінансуватись за рахунок коштів Держав-
ного фонду регіонального розвитку у 2021 році, а до 10 
листопада 2020 року – надати Мінрегіону пропозиції з 
переліком програм і проєктів. До 1 грудня 2020 року  
має остаточно сформуватися перелік програм та 
проєктів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів 
Держфонду регіонального розвитку у рамках програ-
ми «Велике будівництво 2021».
                                                                                                                                       

За матеріалами dom.ria.com

ЦЕ ЦІКАВО!

Пінополістирол – матеріал, який значно поліпшив 
своєю появою якість нашого життя.

Пінополістирол ідеальний для харчових продуктів
Цей матеріал застосовується для виготовлення 
одноразового посуду, піддонів і контейнерів для на-
півфабрикатів, ланч-боксів для продуктів харчування 
на водному, залізничному, повітряному транспорті. 
Він допомагає максимально довго зберігати почат-
кову температуру продуктів, їх свіжість. Відповідає 
всім вимогам гігієни та безпеки, що висуваються до 
пакувань для їжі.

Пінополістирол в медицині
Так, пінополістирол успішно використовується в 
медицині, в тому числі і для такої відповідальної місії, 
як транспортування донорських органів.

Пінополістирол в будівництві
Застосовують в якості ефективного утеплювача із ме-
тою шумоізоляції, як оздоблювальний матеріал для 
внутрішніх та зовнішніх будівельних робіт (елементи 
декору, підвісні стелі, накладні фасадні конструкції). 

Пінополістирол в промисловості
З нього роблять форми для лиття металу, ним теплоі-
золюють холодильні камери побутового та промис-
лового призначення, рефрижератори, ізотермічні 
фургони. Спіненими гранулами пінополістиролу 
набивають чохли м’яких меблів. 

Пінополістирол в побуті: 100% безпеки!
Пінополістирол абсолютно безпечний для людини. 
Всі предмети з пінополістиролу, з якими ми макси-
мально часто стикаємося в побуті – нешкідливі.
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ТАРИФИ І СУБСИДІЇ: 
Щ О З М І Н И Т Ь С Я В  

ОПАЛЮВАЛЬНОМУ СЕЗОНІ 2020?
Із приходом опалювального сезону багатьох цікавить питання – що буде з цінами на комуналку?  

За допомогою iPay.ua, на порталі якого щомісяця здійснюють оплату за комунальні послуги понад 500 тисяч  
користувачів, редакція зібрала і проаналізувала усю актуальну інформацію щодо зміни цін на газ, воду й електрику,  

а також нових правил оформлення субсидії.

ТАРИФИ НА ГАЗ

Із серпня в Україні запрацював вільний ринок газу. Це 
означає, що відтепер нові ціни на газ для населення 
встановлюватимуть щомісяця.

Часті підвищення тарифів – світова тенденція. Що 
ближче початок опалювального сезону, то більша 
вартість блакитного палива.

Деякі експерти впевнені – восени та взимку цього року
тарифи на газ для населення й надалі зростатимуть.
І озвучують ціни в межах 6-8 грн за куб.  

Якщо ви хочете укласти прямий договір з Нафтогаз 
Україна, незабаром зробити це можна буде через 
Ощадбанк, ПриватБанк або Укрпошту. Принаймні таке 
нововведення планують в Нафтогазі.

ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

Протягом вересня майже на всіх новинних сайтах з’я-
вилося повідомлення про те, що з 1 жовтня 2020 року 
підвищуються тарифи на електроенергію для населен-
ня. Зокрема, вартість 100 кВт*год зросте майже вдвічі –  
з 0,9 грн до 1,68 грн.
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ENERGY-SAVING

Такі плани дійсно були. В проєкті меморандуму із 
зеленої енергетики пропонувалося скасувати пільгові 
100 кіловат. Але в остаточній версії документу теза про 
нові тарифи на електроенергію вже не фігурувала. Ба 
більше, Міненерго спростувало чутки про підвищення 
цін на світло з жовтня.

Міненерго неодноразово підкреслювало, що у склад-
них соціально-політичних умовах вартість світла до 
кінця року не підвищуватиме.

ТАРИФИ НА ОПАЛЕННЯ

Зі зростанням вартості блакитного палива виникає 
логічне запитання: якими будуть тарифи на опалення в 
Києві, Львові та інших містах?

В опалювальному сезоні 2020-2021 для Теплокомуненерго 
ще діє ПСО (покладання публічних спеціальних обов'язків). 
Тому обіцяють, що мешканці багатоповерхівок цієї зими 
отримають опалення за фіксованим тарифом.

А от власники приватних будинків з газовими котлами 
змушені будуть оплачувати рахунки за новими ринко-
вими цінами.
Нещодавно НКРЕКП повідомила, що економічно 
обґрунтовані ціни на опалення вже встановлені. 
Водночас новий тариф розбили на кілька підпунктів: 
вартість тепла, доставка тощо.

У зв’язку з такими змінами вартість тепла в деяких 
містах знизилася, але доставка зросла. Тому експерти 
прогнозують подорожчання опалення до 10%  
у 2020-2021 рр.

ТАРИФИ НА ВОДУ

Ще одна новина, яка активно гуляла інтернетом, вия-
вилася лише чутками. Йдеться про підвищення тарифу 
на холодну воду на 22% також з 1 жовтня. Водоканали 
цю інформацію спростували. Вони також зазначили, 
що підняти ціни посеред року неможливо – ліцензіа-
там їх встановлюють з 1 січня.

У столиці тарифи на воду для населення повинні були 
переглядатися перед карантином. Але київська влада 
їх не узгодила.

Наразі жодних змін щодо вартості холодної води не 
планується.

СУБСИДІЇ

Розмір грошової допомоги для оплати комунальних 
послуг у 2020 році становить 756,9 млн грн, згідно з 
розпорядженням Кабміну №1177 від 28 вересня.

Кількість тих, хто отримає субсидію, зменшиться. Тепер 
для компенсації треба, щоб витрати на комунальні 
послуги становили не 15%, а 20% щомісячного доходу 
сім’ї. Кому ще не дадуть субсидію в новому опалюваль-
ному сезоні:

• Власникам нових авто, які були у використанні  
менше 5 років.
• Власникам квартири площею понад 120 кв. м або 
будинку площею понад 200 кв. м (за виключенням 
багатодітних і прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу).
• Орендодавцям, які не задекларували дохід за здачу 
приміщень.
• Тим, хто здійснив покупку або послугу на суму більш 
ніж 50 тис. грн.
• Українцям, які протягом останніх 12 місяців до момен-
ту звернення отримали квартиру, будинок, земельну 
ділянку або транспортний засіб.
• Особам, які офіційно не працюють, не вчаться і не 
перебувають на обліку в центрі зайнятості.
• Боржникам ЖКП із загальним боргом у понад 20 нео-
податкованих мінімумів доходів громадян.
Залишитися без компенсації за комуналку можуть і ті, 
хто завчасно не попередив про зміну постачальника 
газу, зазначає Мінсоцполітики.

Джерело: ipay.ua
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PENOBOARD 
ПІДСУМКИ 2020 РОКУ

2020 рік «подарував» нам немало випробувань і був непростим як для бізнесу, підприємств, так і для будь-якої 
української родини. Через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження багато сфер переживають фінансові 

труднощі, або взагалі опинилися на межі виживання. Але попри складну ситуацію у світі, компанія PЕNOBOARD ви-
стояла і показує позитивну динаміку в усіх напрямках діяльності. Як вплинув цей кризовий рік на будівельну галузь 

розповідає генеральний директор «Еліт Пласт» Ділавер Юксель.

Ділавер Юксель
                    Генеральний директор «Еліт Пласт»

Розкажіть будь ласка, як розпочався цей рік для 
компанії Penoboard?
Вдало. На початку року наші заводи продовжували 
активно виготовляти продукцію. Продаж і своєчасна 
доставка теплоізоляційних матеріалів була налагодже-
на. Робота заводу Penoboard у Тернополі стабілізувала-
ся. Ми працювали у звичайному режимі.

Чи вплинули карантинні обмеження на  
виробництво?
Звичайно. Спочатку все ж таки відчувався спад в 
обсягах виробництва, та і взагалі, було важко усвідо-
мити всю серйозність ситуації. Але згодом, коли всі 

ми адаптувалися до карантинної обстановки, робота 
налагодилася. Виробництво продовжувалося з дотри-
манням усіх норм безпеки. Таким чином, нам вдалося 
зберегти робочі місця і забезпечити співробітників 
зарплатнею, а клієнтів – достатньою кількістю якісних 
матеріалів Penoboard.

Можу впевнено заявляти, що у 2020 ми навіть пере-
вершили минулорічний результат на 20% по обсягу 
виробленої продукції. Цей рік видався успішним!

Як це вдалося компанії в такий нелегкий час?
Через пандемію, багато заробітчан були змушені по-
вернутися в Україну. І вони стали потенційно спромож-
ними покупцями житла в новобудовах. Будівництва 
працювали, дотримуючись протиепідемічних заходів. 
Ті, хто розпочав власне будівництво в приватному 
секторі або ремонти в квартирах, закінчували об’єк-
ти, тому попит на нашу продукцію навіть збільшився. 
Влітку виробництво Penoboard працювало на 100 % 
потужність. 

Ділавере, як працює дилерська система в кризовий 
період?
На щастя, кризовий період ніяк не вплинув на від-
носини з нашими існуючими партнерами. Відкриття 
заводу в Тернополі дуже добре вплинуло на розвиток 
дилерської мережі на Західній Україні. Крім цього, ми 
зміцнили контакти з зарубіжними партнерами та ди-
лерами з інших регіонів України. В цьому році почали 
продуктивно працювати з партнерами зі Львівської 
області. У такий складний період ми прийняли рішення 
не підвищувати ціни на продукцію та зробити бонуси 
та знижки, аби зберегти нашу конкурентоспромож-
ність на ринку будівельних матеріалів.

Ми дуже цінуємо наших партнерів, адже вони гідно 
оцінюють якість нашої продукції. 

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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Чи змінились споживчі тенденції вибору будівель-
них матеріалів порівняно з минулим роком? 
Споживачі стали більш осмислено та відповідально 
підходити до вибору утеплювача. Змінилися і вподо-
бання покупців. 

По-перше, збільшилося вживання пінополістиролу. 
Споживачі почали розуміти, що таке утеплення, і що 
теплоізолювати потрібно якісним матеріалом. Все 
більше людей надають перевагу саме пінополістиролу, 
аніж пенопласту. 

Наша компанія пристосовується до вимог сучасного 
будівельного ринку і робить ставку на якість. Плити 
пінополістиролу PENOBOARD виготовляються з систе-
мою замків для укладки таким чином, щоб уникнути 
містків холоду, вони мають шорстку поверхню з боро-
зенками, для кращих адгезійних властивостей. Піно-
полістирол PENOBOARD відповідає всім вимогам ДСТУ. 
Ми почали виготовляти товстий утеплювач – 150 мм 

товщиною. Це стало можливим завдяки системі тер-
моспайок. Тобто плити меншої товщини з’єднуємо між 
собою і отримуємо унікальний пінополістирол нестан-
дартного розміру. Саме такий матеріал користується 
попитом у Європі та Західних областях України. 

Друге, що я хотів би виділити – це виробництво кам’я-
ної вати, яке також збільшилося завдяки високому 
попиту на неї. 

Поділіться своєю експертною думкою, які прогнози 
можна надати на наступний рік будівельній сфері?
Насправді, дуже важко щось прогнозувати, оскільки 
невідомо чи будуть закладатися нові об’єкти в умовах 
кризової ситуації. Можливо, деякі забудовники будуть 
змушені припинити будівництво. 

Але ми плануємо в наступному році не зменшувати 
обертів, продовжувати виробляти якісний матеріал у та-
ких же обсягах, як і в цьому році, та навіть підвищувати їх.
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OYAK ÇIMENTO – НАДІЙНА 
КОМПАНІЯ, З ЯКОЮ СПІВПРАЦЮЄ 

PENOBOARD 

OYAK Çimento  –  найбільший представник цементної 
промисловості Туреччини. 

З 1974-го компанія Oyak Cement Group працює з закор-
донними ринками, зарекомендувавши себе як надій-
ний постачальник високоякісних будматеріалів. Майже 
60-річний досвід роботи і виробничі можливості 
дозволяють їй випускати продукцію, що відрізняється 
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 бетонних і два підприєм-
ства з випуску паперу.

Компанія виробляє 21,6 млн. тонн цементу на рік, що 
становить 16% обсягу виробництва цементу в Туреччині.

Основні переваги цементу компанії OYAK Cement 
Group:

• Низька ціна в порівнянні з продукцією вітчизняного 
виробника, обумовлена об'єктивним фактором – спо-
собом виробництва. Турецький білий цемент виро-
бляється економічним сухим методом.

• Висока світловідбиваюча здатність значно розширює 
сфери застосування білого цементу турецького вироб-
ництва: облаштування дизайнерських покриттів підло-
ги, зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи, вироб-
ництво сухих будівельних сумішей та облицювальної 
плитки, загальнобудівельні роботи, ландшафтний 
дизайн, виробництво високоякісної білої і кольорової 
тротуарної плитки. 

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

OYAK Cement Group – це провідне співтовариство, що 
грає ефективну роль на національному ринку, розви-
ваючи галузі використання цементу з принципами 
ефективності, креативності і орієнтації на прибуток.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ  
SUPER WHITE CEMENT

PENOBOARD є ексклюзивним дистриб’ютором Super White Cement.

Білий портландцемент – це неорганічна гідравлічна в'язка речовина. 
Портландцемент отримують шляхом подрібнення клінкеру і гіпсу. 
Клінкер –продукт рівномірного випалу до спікання однорідної сиро-
винної суміші, що складається з вапняку і глини певного складу.

Super White Cement широко застосовується при виготовленні підлог, 
армованих і кольорових бетонів, декоративних сумішей для опоряд-
жувальних робіт – шпаклівки, затирки, штукатурки і для виробництва 
тротуарної плитки. Він успішно використовується для швидкого 
відпливу білої та кольорової ліпнини, колон, скульптур, фонтанів, 
статуй. Також білий цемент OYAK активно застосовується в рестав-
рації пам'ятників. З білого цементу роблять рельєфи для фасадів та 
інтер'єру. Клінкер також застосовують як матеріал для створення 
рельєфних картин.

Для супер-білого портландцемента характерні високі естетичні і де-
коративні властивості. Цей продукт, який також відомий як WPC 52.5 
R / 85, задовольняє всі вимоги для типу і класу CEM I 52.5R відповідно 
до стандарту EN-197-1: 2012.

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ СТАНДАРТНИЙ ПОКАЗНИК

2-добова міцність на стискання    МПа Мінімум 30,0

28-добова міцність на стискання    МПа Мінімум 52,5

Час початкового схоплювання    хв. Мінімум 45

Нерозширюваність (розширюваність)   мм Максимум 10

Питома поверхня                                   см2/г —

SO3                                                                  % Максимум 4,0

Хлорид                                % Максимум 0,10

Втрата при прожарюванні                        % Максимум. 5,0

Нерозчинний залишок                                  % Максимум 5,0

Білизна                                 % Мінімум 85



18

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

На традиційне запитання про те, як починався його 
творчий шлях, ван Беркель відповідає зі сміхом:

«Я вчився на дизайнера інтер’єрів і продзижчав 
педагогам вуха архітектурою – вона мене цікавила з 
дитинства, коли ми з батьком були на будмайданчиках. 
Нарешті вони сказали: «Бен, ти ні про що, крім архітек-
тури, думати не можеш. Чому б тобі просто не стати 
архітектором?». Я не наважувався, мені здавалося, 
що вчитися довго, а треба ж на щось жити. Зрештою 
я все-таки поїхав до Лондона, наївно вважаючи, що 
інтер’єрний досвід мені допоможе. Але професори 
в Архітектурній асоціації мені веліли забути все, що я 
знав, і почати спочатку. Я не дарма побоювався – вчити-
ся довелося довго – 5 років!».

Та довге навчання дало свої плоди. Критики вперше 
заговорили про нього в 1998-му, після житлового будин-
ку «Мебіус», побудованого у вигляді стрічки Мебіуса. Всі 
приміщення, від кабінетів до спалень, там побудовані по 
бетонній «петлі», щоб дати людям свободу переміщення 
і відкрити всі кімнати природі навколо. У 2006-му ван 
Беркель спроєктував музей Mercedes-Benz в Штутгарті 
– ефектний гібрид райтівского музею Гуггенхайма в 
Нью-Йорку і багатоповерхового гаража. 

Бен ван Беркель присвячував свій час не тільки архі-
тектурній роботі, він читав лекції і викладав у багатьох 
архітектурних школах по всьому світі. Був запрошеним 

лектором в Колумбійському, Прінгстонському і Гарвард-
ському університетах. Головний підхід у його навчанні 
– архітектурні роботи повинні об’єднувати віртуальну, 
матеріальну організацію і технічне будівництво.

За роки плідної роботи, ван Беркель отримав звання 
професора, почесного члена Американського інститу-
ту архітекторів (FAIA), члена Королівського інституту 
британських архітекторів (RIBA).

ТЕАТР ДЕ СТУП
Театр де Ступ – новий культурний центр південного 
передмістя Роттердама. На березі перетвореного в 
ставок рукава річки Маас, архітектор Бен ван Беркель 
з бюро UNStudio створив театр із великим фоє і двома 
багатофункціональними залами на 650 і 200 глядачів. 
Будівля нагадує чи то перевернуті стулки молюска, чи 
то закритий квітковий бутон. Останнє багато в чому 
досягається використанням несподіваних відтінків: 

Голландський архітектор, засновник архітектурного 
бюро Berkel & Bos Arcitectur bureau (зараз – UN Studio), 
Бен ван Беркель навчався в Амстердамі, в Академії 

Рітвельда, потім в Лондоні – в Архітектурної асоціації. 
Отримав диплом з відзнакою АА в 1987 році. Вчила його 

найвпливовіша жінка в архітектурному світі – Заха 
Хадід. Повернувшись додому, ван Беркель швидко почав 

будувати (раніше, між іншим, ніж його  
знаменита наставниця). 

БЕН ВАН БЕРКЕЛЬ 
 АРХІТЕКТОР, 

ДЛЯ ЯКОГО ВИГЛЯД 
БУДІВЛІ НЕ МАЄ  

ЗНАЧЕННЯ
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будівля покрита двома шарами алюмінієвих панелей, 
при цьому зовнішня оболонка має отвори, а внутрішня 
пофарбована в рожевий.

МІСТ ЕРАЗМА
Офіційне відкриття технічної споруди відбулося 6 
вересня 1996 року – міст Еразма відкривала особисто 
нідерландська королева Беатрікс. 

Вантовий міст через річку Ніве-Маас у центрі нідер-
ландського міста Роттердама, перший з боку Північно-
го моря. Завдяки своїй незвичній конструкції і впізна-
ваним контурам швидко став одним із символів міста й 
дістав красномовну народну назву «Лебідь-міст».

Довжина мосту Еразма становить 802 метри, він має 
пілон заввишки 139 метри асиметричної форми, який 
власне й дав споруді назву «Лебідь» за схожість із цим 
птахом. У південній (віддаленій від роттердамського 

середмістя) частині споруди є розвідний прогін, який 
вважається найбільшим і найважчим у Західній Європі.

Невдовзі після відкриття мосту для транспортного 
руху в жовтні 1996 року, стало очевидним, що споруда 
прогинається в умовах сильного вітру. Задля зменшен-
ня коливань, були встановлені сильніші протиударні 
амортизатори.

Міст Еразма – не лише транспортна артерія, але й 
визначна архітектурна пам’ятка Роттердама, що має 
популярність серед туристів, фотографів, фільмей-
керів, організаторів різноманітних видовищних і 
спортивних заходів. Так, у 1998 році він став однією з 
локацій кінострічки «Хто я?» за участю Джекі Чана.

У 2005 році під мостом пролетіло декілька літаків у 
рамках змагань Red Bull Air Race. У цьому ж році міст 
мав роль заднього тла у сценічному шоу зі спецефек-
тами нідерландського виконавця DJ Tiësto. У 2010 році 
міст Еразма фігурував як місце прологу і церемонії 
відкриття відомої велогонки Tour de France.
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ТЕАТР АГОРА
Театр Агора, побудований в голландському місті 
Лелістад, можна сміливо внести в топ найоригінальні-
ших театрів світу. Головна концепція будови – складні 
форми, простежується і в екстер’єрі, і інтер’єрі будинку.

Яскраві та екстравагантні рельєфні стіни в залах театру 
обладнані акустичними панелями. Одним з найбільш 
креативних елементів всередині геометричної будівлі 
стали поручні, які «розсікають» простір сходових май-
данчиків.

МУЗЕЙ MERCEDES-BENZ
Футуристичний вигляд будівлі – це цікава ідея архітек-
турного бюро UNStudio, а також відомих архітекторів 
Кароліни Бос і Бена ван Беркеля. Намір архітекторів 
полягав у тому, щоб в одній будівлі звести воєдино 
традиції минулого і сучасні тенденції, «приправити» 
все це поглядом в майбутнє. Настільки зухвалий задум 
архітекторам вдався.

Внутрішнє оздоблення будівлі виконано у вигляді 
подвійної спіралі – структури ДНК. Це не тільки данина 
людському початку, але також і функціональна складо-
ва. За двома різними спіралями проводяться одночас-
но різні екскурсії музеєм. Тут представлено близько 
1500 експонатів – автомобілів, які побачили світ за 
120-річну історію існування заводу.

Серед представлених екземплярів машин є і такі, які 
ілюструють розвиток автомобільної галузі. Тут можна 
побачити не тільки лімузини і сучасні авто, але також і 
старовинні екіпажі. Це безцінні експонати, які вистав-
лені на загальний огляд. Тут, серед інших автомобілів, 
представлений також і легендарний «Даймлер», випу-
щений в 1886 році. Можна побачити в музеї і «Попер-
мобайл» або «Срібну Стрілу», на якому свого часу їздив 
Іоанн Павло II.
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МІРАЙ ХАУС
UNStudio спроєктувала офісну будівлю Mirai house, 
розташовану в місті Лейден (Нідерланди).

Каркас «Мірай Хаус» представлено легковаговою 
алюмінієвою конструкцією. З південного боку фасаду 
ширина карнизів досягає 20-30 см., а ось на східному 
і західному фасадах – всього 4 см. Крім захисту від 
сонця і дощу, розфарбовані в різні кольори карнизи 
виконують ще й естетичну функцію, додаючи фаса-
ду кольору, через що вся будівля нагадує настільки 
улюблені японцями яскраві комікси манга. Пентхауси 
на даху захищені від сонця за допомогою парапетів 
шириною 90 см.

Загальне споживання енергії будівлі знижено за раху-
нок «зеленого» даху і розташованої під землею систе-
ми акумулювання сонячної енергії.

Визнаний усім світом, Бен ван Беркель, має особливий 
підхід і розуміння архітектури:

Архітектори сьогодні намагаються пере-
плюнути одне одного в химерності форм і 

комп’ютер використовують для малювання. Але 
вигляд будівлі не має значення. Важливо, як поєднують-
ся її функціональні компоненти. Щоб це розрахувати, 
сьогодні і правда потрібен комп’ютер – чинників 
надто багато. І тільки якщо всі вони враховані, будівля 
вийде і сподобається людям. Вони будуть до неї 
повертатися, немов книгу перечитувати.

ЦЕ ЦІКАВО!

• У 1930 році фахівці компанії «BASF» розробили 
технологію виробництва полімеризованого сти-
ролу – полістиролу. У 1949 році компанія отрима-
ла патент на виробництво кульок з полістиролу, 
спінених пентаном, а в 1951 році «BASF» розпо-
чинає промислове виробництво утеплювача під 
торговою маркою «Styropor».

• Пінополістирол на 98% складається з нерухомо-
го повітря. Для виготовлення цільної ізоляційної 
плити використовують всього 2% сировини.

• Маркується екструзійний пінополістирол латин-
ськими буквами XPS або кириличними ЕППС.

• Екструзійний пінополістирол має більш високу 
стійкість до деформації і підходить для утеплен-
ня поверхонь, які піддаються навантаженню. Цей 
матеріал довговічніший, витримує різкі і регу-
лярні перепади температури, витримує довгий 
контакт з водою ( можна застосовувати в кон-
струкціях, що стикуються з вологою, наприклад в 
ґрунті), краще ізолює ударний шум і відрізняєть-
ся більш високою щільністю, ніж інші утеплювачі.

• Контроль пінополістиролу проводитися 2-3 
рази на день і при кожному переході на різні 
розміри плит. Плити беруться з кожної лінії. Спо-
чатку перевіряються лінійні показники: довжина, 
ширина, товщина і різниця діагоналей. Потім 
випробування проводяться в лабораторії.

• Крім стандартної товщини утеплювача, 
PENOBOARD розробив максимально тонкі плити 
екструзійного пінополістиролу товщиною у 8 мм і 
найтовщі плити у 200 мм та 240 мм.
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Харків – місто, що поєднує в собі глибоке історичне коріння та атмосферу сучасного мегаполісу.   
Навіть досвідченому туристу буде цікаво гуляти його вулицями, адже місто зачаровує природою, вміло 

поєднує у собі старовинну архітектуру і новобудови, вабить новими клубами і вишуканими ресторанами. 
 Де погуляти у Харкові та які особливі місця обов'язково треба побачити – читайте далі.

Візитною карткою Харкова є центральна площа Свободи, 
що вражає своїми гігантськими розмірами. Вона одна 
з найбільших не лише в Європі, але й в усьому світі. 
Її довжина – близько 750 метрів, а площа – майже 12 
гектарів. Саме тут розташовані усі найважливіші ад-
міністративні установи міста, а ще проводять всі масові 
гуляння, паради, концерти і свята.

У самому центрі Харкова, на розі площі Свободи та 
вулиці Сумської, розташований Сад імені Тараса Шев-
ченка, який є найстарішим серед 27 міських парків.

Екзотичні рослини, безліч лавочок та кав'ярень, ори-
гінальне планування –  все це зробило парк надзвичайно 
популярним місцем відпочинку серед мешканців Харко-
ва.Прогулюючись садом Шевченка, ви можете натрапити 
на кілька визначних пам'яток міської скульптури.

Це і відомий пам'ятник Тарасові Шевченку, й колона зі 
скульптурним зображенням Архангела Михаїла, яку 
подарували кияни на честь ювілею Харкова, й навіть 
пам'ятник футбольному м'ячу!

У харків’ян є приказка: хто не бачив Держпром, той 
не був у Харкові. Справді, будинок державної промис-
ловості, що широко розкинув всі свої дев'ять під'їздів з 
повітряними переходами на площі Свободи в самому 
центрі міста, не можна не помітити. Це пам'ятка архітек-
тури, що входить до попереднього списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, символ конструктивізму. Держпром –  
перший в Україні 13-поверховий хмарочос: його висота 
63 метри, а з урахуванням шпиля-телевежі – 108 метрів.

Навпроти Харківського національного академічного 
театру опери та балету імені М. В. Лисенка розташо-

ДИВОВИЖНІ МІСЦЯ ХАРКОВА
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Площа Свободи

Сад імені Тараса Шевченка

Пам'ятник футбольному м'ячу

Держпром
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вана альтанка-фонтан «Дзеркальний струмінь», що 
є одним із символів міста і перебуває під захистом 
ЮНЕСКО.

Цей фонтан було побудовано 1947 року на честь пере-
моги у Другій світовій війні.  В подарунок друзям можете 
навіть придбати шоколадні цукерки в коробці із зобра-
женням фонтану, які випускає Харківська кондитерська 
фабрика.

Поруч із «Дзеркальним струменем» на вул. Гоголя, 4 
розташовано римо-католицький кафедральний Собор 
Успіння Пресвятої Діви Марії.

Якщо вам захочеться відчути спокій посеред гамірного 
міста чи послухати орган, який був спеціально виго-
товлений у Баварії, то неодмінно завітайте до цього 
собору. Абсолютно нетиповий для Харкова, він наче 
переносить нас у провінційне польське містечко!

Перебуваючи у Харкові, обов’язково необхідно 
завітати до Центрального парку культури і відпо-
чинку імені М. Горького, який містяни прозвали 
«місцевим Діснейлендом». Парк ім. Максима Горько-
го найулюбленіше місце відпочинку харків’ян. Якщо 
ви у пошуку цікавих розваг на суботу і неділю в Хар-
кові, вам потрібно завітати саме сюди, в «місцевий 
Діснейленд». В 2013 році він здобув премію «Golden 

Pony Awards-2013» та увійшов до числа 10 кращих 
парків з атракціонами.

Він займає майже 130 га, які поділені на різні тематичні 
зони:
– сімейно-розважальні,
– екстрим-парк,
– дитяча зона.

Гарно провести час у парку можна гостям будь-якого віку. 
А для любителів активного відпочинку є особливо широ-
кий вибір розваг: працює пневматична зона, скалодром, 
лазерні бої; можна покататись на велосипедах, роликах, 
чоперах. Хто хоче спокійнішого відпочинку може відвіда-
ти сеанс 7D-кінотеатру.  У центрі парку ім.Горького на 

любителів подивитися на місто з висоти чекає найбільше 
у Європі, 55-ти метрове колесо огляду. А під ним розта-
шована сцена для різноманітних концертів.

Поруч з річкою Лопань і вулицею Полтавський шлях, в 
10 хвилинах від станцій метро «Центральний ринок» і 
«Історичний музей» розташована Лопанська набережна. У 
2010 році, після реконструкції, вона стала одним з улю-
блених місць відпочинку харків’ян. Тут же знаходиться 
новий підвісний міст, а також відкрита човнова станція 
«Стрілка». Тут вам доступна і оренда водного транспорту, 
і зелені галявини для пікніків (де є навіть кальян і зручні 
пуфи), і майданчики для різних заходів, і фургончики з 
кавою та морозивом.

БУДІВНИЦТВО
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"Дзеркальний струмінь"

Собор Успіння Пресвятої Діви Марії

Парк ім.Горького

Лопанська набережна
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У Харкові не можна не відвідати площу Архітекторів. 
Це сучасна й затишна частина міста, у якій поєднуються 
архітектура і ландшафтний дизайн. Перлиною площі є 
оригінальний пам’ятник-фонтан «Закоханим» – скульп- 
тура у вигляді тендітних хлопця і дівчини, які тягнуться 
один до одного у поцілунку, утворюючи собою арку, та 
зливаються в поцілунку.

Ще радимо зазирнути у не менш цікаве та гарне місце 
– Французький бульвар. Тут, незалежно від погоди, 
харків’яни відпочивають цілий рік. Адже крім безлічі 
магазинів, тут розташовані фуд-корт, кінотеатр, льодо-
вий каток та інші розважальні майданчики. А тепер ще 
й з’явився Літопарк. Що може бути романтичніше, ніж 
вечеряти під відкритим небом на фоні Ейфелевої вежі (а 
може і зовсім на ній), та ще й під акомпанемент популяр-
них харківських музикантів?

Для справжніх любителів футболу у Харкові теж 
знайдеться багато цікавого. У місті споруджений 
унікальний стадіон «Металіст», який з висоти пташи-
ного польоту нагадує гігантського павука. На ньому 
проходять не лише футбольні матчі, а й різні концерти. 
Стадіон був домашньою ареною клубу «Металіст», який 
був розформований у 2016 році. Останній рік на ньому 
домашні матчі проводив ФК «Шахтар».

У Харкові знаходиться найстаріший в Україні зоо-
парк, який був відкритий в 1896 році. Перед війною в 
зоопарку налічувалося понад п’ять тисяч тварин. Тут 
живуть дев’ятнадцять видів тварин, які занесені до 
Червоної книги. У харківському зоопарку можете поба-
чити тваринний світ у всій його різноманітності.

На виїзді з Харкова у селі Лісне розмістився унікаль-
ний ланшафтний парк «Фельдман екопарк»,  який 
став чудовим місцем сімейного відпочинку. У ньому є 
зоопарк, який налічує близько 2000 тварин – павичі, 
камерунські кози, осли, верблюди, поні, тигри, мавпи, 
кенгуру, носухи, єноти, змії тощо. Відпочинок у «Фель-
дман-екопарку» є справжньою насолодою для дітей та 
дорослих. Тут вони можуть поспілкуватися, погладити і 
погодувати тваринок. 

Джерело: dobovo.com
lifestyle.24tv.ua

Площа Архітекторів

Французький бульвар

Стадіон "Металіст"

Зоопарк

Парк «Фельдман екопарк»
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ФОТООБ’ЄКТ 
PENOBOARD™

Сучасний ЖК VIKING PARK у Львові теплоізо-
льовано пінополістиролом TM PENOBOARD. 
Утеплена плоска покрівля будинку, балкони з 
усіх боків та містки холоду.

Теплоізоляція плоскої покрівлі – обов'язко-
вий етап в будівництві. Відповідно до зако-
ну розподілу теплової енергії (конвекції), 
тепло має властивість підніматися, тому слід 
максимально скоротити його втрату через 
дахове покриття і знизити ймовірність появи 
конденсату.

Так як конструктивно плоский дах має 
властивість затримувати на своїй площині 
вологу і сніг, а також чутливий до фізико-ме-
ханічного і температурного впливу, то до 
монтажу теплоізоляції висуваються особливі 
вимоги: висока паропроникність, знижена 
теплопровідність і водопоглинання, пожеж-
на безпека, міцність, щільність, стійкість до 
механічних навантажень. Саме цим вимо-
гам відповідає надійний пінополістирол 
Penoboard. 

В ЖК VIKING PARK пінополістиролом утеплені 
також парапети балконів та балконних плит, 
що служать «дахом» для балконів верхніх 
поверхів. Перш за все, це дозволяє вирішити 
ряд технічних проблем, пов’язаних з вине-
сенням «точки роси» за периметр площі бал-
кона, утворенням конденсату і появи цвілі. 

Утеплення елементів будинку пінополістиро-
лом дозволяє позбутися містків холоду, які 
сприяють додатковим тепловтратам.

Під час будівництва ЖК VIKING PARK були 
використані плити товщиною 50 мм в 4 шари 
(згідно ДБН України) з екструзійного піно-
полістиролу PENOBOARD.

Утеплення будинку на етапі будівництва – необхідний захід. Він насамперед дарує вам тепло в оселі, економію 
та моральний спокій, адже на етапі ремонту не потрібно буде хвилюватися про додаткове утеплення.
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У багатьох країнах Європи конструкції пустотілих стін 
схожі між собою. Враховуючи їх особливості, виробник 
екструзійного пінополістиролу Penoboard розробив 
загальну систему теплоізоляції плитами XPS, яка іде-
ально підходить для регіонів із складними погодними 
умовами, наприклад для дощових і вітряних берегових 
або сонячних та посушливих південних регіонів. У пер-
шому прикладі термоізоляція стін захищає від холоду, 
у другому – від спеки, зберігаючи комфортну темпера-
туру всередині приміщень.

Що потрібно передбачити при внутрішньому уте-
пленні стін?

Утеплення стін зсередини іноді буває єдиним доступ-
ним способом забезпечити собі комфортне життя і 
тепло в зимові холоди. Але тут потрібно бути уважним і 
підійти до питання з усією серйозністю.

СТІН І МІСТКІВ ХОЛОДУ

Технології енергозбереження в Україні з кожним днем стають більш затребуваними. Найбільш ефективним мето-
дом економії теплової енергії є утеплення стін житлових приміщень, що запобігає тепловій втраті. Теплоізоляція 
пінополістиролом зовнішніх стін будинку дозволяє зберегти житловий простір і звести тепловтрати до мінімуму. 
Але затишок в будинку неможливий без комфотного клімату всередині. Часто, щоб створити необхідні умови в 
приміщенні, доводиться вдаватися до внутрішньої теплоізоляції стін. До того ж, утеплення зовнішніх стін – дуже 
трудомісткий процес і може вимагати узгодження з органами міської влади – збереження архітектурної композиції 
будівлі (якщо це новобудова) може виявитися більш пріоритетним, ніж ваш особистий комфорт.

Утеплення стін зсередини пінополістиролом по вар-
тості обходиться трохи дешевше зовнішнього, а свої 
функції виконує повністю. У приміщенні тепло і, при гра-
мотному підході до справи, зберігається комфортний 
мікроклімат. Технологія монтажу доступна для його 
самостійного проведення.
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• Точка роси при внутрішній теплоізоляції зміщується 
на теплоізоляційний шар, що призведе до утворення 
вологи і, як наслідок, можливого утворення цвілі на 
стіні. Уникнути цього допоможуть пароізоляційні ма-
теріали. Крім того, стіну можна попередньо обробити 
антигрибковим засобом.
• Вентиляція. Утеплення приміщення зсередини 
призводить до підвищеної вологості в ньому. Кімната 
повинна добре вентилюватися, інакше доведеться 
подбати про додаткову систему вентиляції.
• Площа приміщення. Внутрішня теплоізоляція 
відіб'ється на площі кімнати, тому в невеликих примі-
щеннях (якщо дозволяє ситуація) краще використову-
вати тонкі листи пінопласту.

Перед початком будь-яких робіт, необхідно подбати 
про інструменти і матеріали.

До утеплення стін полістиролом можна приступа-
ти, якщо у Вас є:

1. Гострий ніж.
2. Ножівка з дрібними зубцями або струна.
3. Ножиці.
4. Два види шпателів: гумовий, металевий.
5. Малярні кисть і валик.
6. Місткість для розведення клею.
7. Лінійка, рулетка, рівень.
8. Схил.
9. Будівельний міксер.
Ну і, звичайно, сам полістирол, а також дюбелі-пара-
сольки для його додаткової фіксації.

Технологія утеплення стін екструзійним пінополі-
стиролом Penoboard

1. На стіні, що підлягає теплоізоляції, необхідно усунути 
всі пори і нерівності. Ретельно очистити поверхню від 
шпалер, шпаклівки, штукатурки та бруду.
2. Перед тим, як клеїти плити пінополістиролу, стіни 
слід покрити грунтовкою.
3. При ізоляції приміщення зсередини, клей наносить-
ся на всю поверхню плити XPS. При ізоляції ззовні – 
точково.
4. Використання будь-яких засобів, які скорочують час 
висихання клею чи герметика, неприпустиме. Клеючі 
матеріали повинні сохнути природнім шляхом протя-
гом кількох днів.
5. Базові маяки забезпечать рівномірний монтаж уте-
плювача.
6. Наступний етап після монтажу плит екструзійного 
пінополістиролу – облицювальні роботи (штукатурка, 
шпаклівка, клеєння шпалер та ін.)

Під час утеплення стін зсередини, дуже важливо 
позбутися замаскованої загрози кожної оселі – містків 
холоду.

Містки холоду – це невеликі зони, у яких тепловтрати 
більші, ніж у будь-яких інших ділянках будівлі. Прикла-
дами таких зон можуть бути бетонні перекриття все-
редині цегляної кладки, дверні та віконні перекриття, 
кільцеві балки, риштункові опорні системи, карнизи, 
підвальні ходи і т. д.

Містки холоду за місцезнаходженням поділяються на:
• Лінійні містки – переважно знаходяться на поверхні 
зовнішньої перегородки. Типові приклади: периметри 
вікон і дверей, крокви похилих дахів, вінець перекрит-
тя, з’єднання стіни с фундаментом і т. д.

• Точкові містки – зв’язані із місцевим застосуванням 
іншого матеріалу, наприклад, з’єднувальні елементи для 
монтажу ізоляції.
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Містки холоду за походженням поділяються на:
• Структурні містки – можуть виникати внаслідок 
застосування певної технології будівництва, викори-
стання матеріалів або зміни термоізоляції. З’являються 
там, де застосовано інший матеріал, наприклад, біля 
дверних та віконних перемичок, або біля залізобетон-
них стовпів.

• Геометричні містки – їхнє виникнення зв’язане з 
геометрією будинку. Наприклад, у кутах площа відда-
вання тепла (зовнішня поверхня) більша, ніж площа 
постачання, тому в кожному зовнішньому куті є місток 
холоду.

Практика показує, що навіть у випадку енергозберіга-
ючих будинків, містки холоду будуть з’являтися, хоча у 
загальному тепловому балансі вони матимуть невели-
ке значення. Однак необхідно намагатися зменшити до 
мінімуму кількість і площу містків. У більшості випадків 
містки холоду можна усунути, забезпечивши безпе-
рервність теплоізоляції, пам’ятаючи, що тепло буде 
виходити шляхом найменшого опору з простору, що 
обігрівається, назовні.

Як усунути місток холоду?
Для усунення тепловтрат важливо ретельно продума-
ти як сам проєкт будинку, так і його утеплення. Якщо 
ж це уже побудований житловий будинок або квар-
тира з такою проблемою, то прибрати місток холоду 
допоможе вибір адекватної теплоізоляції. Якщо ви не 
знаєте в якій ділянці утворюються великі тепловтрати, 

то краще замовити зйомку тепловізором. Тоді їх легко 
можна буде усунути. Великими джерелами тепловтрат, 
як правило, служать горищні приміщення, в приватних 
будинках, старі вікна чи двері або плити перекриття, 
зони примикання вікон та колони у багатоквартирних 
новобудовах.

Втрата тепла через містки холоду призводить до:
1. Зросту витрат на опалення.
2. Накопичення конденсату та плісняви.

Щоб уникнути таких негативних наслідків уздовж лінії 
ізоляції містків холоду прокладають теплоізоляційний 
матеріал Penoboard. Плити екструзійного пінополісти-
ролу повинні бути зі змішаними швами. Встановлювати 
їх необхідно щільно одна до одної.

Якщо ви хочете, щоб теплоізоляція була виконана 
якісно, то вона повинна бути безперервною, особли-
во це стосується зовнішніх ділянок. Тобто потрібно 
зробити замкнутий тепловий контур, щоб перекрити 
холоду всі лазівки. Тоді усунення містка холоду буде ви-
конано правильно. Хоча на перший погляд, це здаєть-
ся простою справою, на практиці – зовсім інакше. І 
багато чого залежить від вибору якісного матеріалу 
для утеплення. 

Для підготовки матеріалу частково 
використана інформація з сайтів 

www.vikbud.ua 
 www.teploma.com.ua   

www.penoboard.com

БУДІВНИЦТВО
BUILDING
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Ці висновки лягли в основу концепції будівництва і 
ремонту, яку назвали «Мультикомфорт». Щоб популя-
ризувати цю концепцію по всьому світу, з 2004 року 
Saint-Gobain організовує однойменний студентський 
конкурс.

Вперше Multi Comfort Student Contest пройшов в 
Сербії в 2004 році, а вже в 2005-му став міжнародним. 
Українські студенти отримали можливість брати участь 
в ньому 7 років тому.

Щороку Saint-Gobain вибирає країну з архітектурни-
ми челленджами, які і належить вирішувати молодим 
проєктувальникам. Причому завдання виконується 
у співпраці з місцевою владою. Наприклад, в 2018 
році за умовами змагання потрібно було представити 
проєкти багатофункціонального житлового комплексу 
на території Культурного села в Дубаї.

В минулому, 2019 році, Saint-Gobain звернувся до Італії. 
Студентам дали завдання – підготувати своє бачення 
ремоделювання району біля станції метро «Кресченза-
го» (Crescenzago) в Мілані.

Конкурс Multi Comfort Student Contest проводиться в 
два тури – національний і міжнародний. В рамках пер-
шого етапу в кожній країні вибирають по три коман-
ди-переможця, представники яких поїдуть на міжна-
родний фінал. Крім того, на заключний етап запросять 
одну команду-переможницю онлайн-туру.

В цьому році учасники розроблять проєкт для па-
ризького передмістя Сен-Дені. Конкурсне завдання 
передбачає перетворення промислової зони Coignet 
Enterprise Сен-Дені (територію заводу) в парк, площею 
3 гектара. Розглянута ділянка – спадщина «робочої» 
історії передмістя, яка з 2000 року стала частиною 
об'єднання плен-комун – територіального утворен-
ня з дев'яти міст на півночі метрополії, із загальною 
«культурною» стратегією розвитку в дусі «Великого 
Парижа». Містобудівна спадщина Сен-Дені багатоша-
рова і цікава. «Готичний» період, який зберігає пам'ять 
королівської династії, укладений в історичному центрі. 
Але до початку XX століття Сен-Дені стає відомим, 
як один з найбільш «червоних» робочих передмість 
Парижа, який обрав свою соціалістичну адміністрацію. 
Цей період Сен-Дені пов'язаний з бурхливим промис-
ловим виробництвом, яке і визначило більшою мірою 
його нинішній вигляд.

На території також планується будівництво сучасного 
комплексу на 250-300 квартир і 18 класів початкової 
школи (з дитячим садом). Необхідно створити ком-

МУЛЬТИКОМФОРТ: 
ЧОТИРИ КОМПОНЕНТИ ЩАСТЯ ВІД 

SAINT-GOBAIN
Міжнародна компанія Saint-Gobain і TM Penoboard є партнерами: TM Penoboard є дистриб’ютором товару 

Rigips в Україні. Фахівці компанії Saint-Gobain в партнерстві з дослідницькими організаціями проаналізували, 
які саме параметри будинку впливають на його мешканців. На основі цього були виділені чотири компонен-
ти комфорту в приміщенні: термальний – помірна температура і вологість повітря; акустичний – відсут-

ність зовнішнього шуму і чистий звук в приміщеннях; візуальний – якісне освітлення і естетика інтер'єру; 
якість повітря – приплив свіжого повітря і контроль над запахами.

Оголошення результатів  
фіналу в 2019 р.

™
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фортні умови для мешканців: оптимальний темпера-
турний режим, високий рівень шумоізоляції, природ-
ного освітлення в приміщеннях і т.д.

Проєкт оцінюється не тільки з точки зору дизайнер-
ських і функціональних рішень. Конкурсанти повинні 
враховувати історичну спадщину будівель (залізобе-
тонний завод Maison Coignet зі складськими примі-
щеннями, збудованими в XIX столітті) і передбачити 
все необхідне для сталого розвитку території. Напри-
клад, важливо запропонувати способи зниження енер-
госпоживання і концентрації вуглекислого газу.

Компанія Saint-Gobain повністю розділяє принципи 
будівництва, при якому інновації для комфорту поєд-
нуються з турботою про навколишнє середовище.

Учасниками конкурсу можуть стати студенти вузів 
архітектури, дизайну і будівництва у всіх країнах, де 
проводиться даний конкурс. До участі запрошують-
ся всі студенти з 3-го по шостий курс навчання, як 
індивідуально, так і в командах (до 3-х чоловік в групі). 
Одна людина не може входити в дві різні команди, що 
представляють проєкт в рамках даного конкурсу. Одна 
команда / одна людина може виставити на конкурс не 
більше одного проєкту.

До міжнародного журі входять незалежні архітектори 
та експерти, представники муніципалітетів Полон і 
Сен-Дені, а також представники Saint-Gobain.

Переможці національного етапу отримують грошові 
призи і можуть представити свої проєкти в рамках між-
народного змагання в Парижі.

Національний фінал конкурсу «Мультикомфорт від 
Saint-Gobain 2020. Париж» відбувся 24 листопада 2020 
року в онлайн форматі.

ДОВІДКА

• Saint-Gobain (Сен-Гобен) – міжнародна група ком-
паній, світовий лідер у виробництві і продажі будівель-
них матеріалів та інших промислових галузях. 

• Компанія «Сен-Гобен» була заснована в 1665 році у 
Франції за розпорядженням Людовика XIV, як ко-
ролівська дзеркальна мануфактура.

• Світовий лідер в створенні комфортного простору. У 
2015 році обсяг продажів «Сен-Гобен» становив 39,6 
млрд євро. Група має представництва в 66 країнах 
світу. У штаті понад 170 000 співробітників.

• Діяльність концерну підрозділяється на чотири секто-
ри: високотехнологічні матеріали, будівельна продук-
ція, склотара і дистрибуція будівельних матеріалів.

• Випускає будівельні матеріали, такі як: гіпсокартонні 
плити, будівельні суміші, теплоізоляційні матеріали, 
міцну кераміку, запірну арматуру, архітектурне скло.

• З 2003 року «Сен-Гобен» є членом в Асоціації ООН 
«Global Compact» ( «Глобальний договір»). Учасни-
ки Асоціації виступають за охорону навколишнього 
середовища, розвиток і розповсюдження екологічно 
безпечних технологій, дотримуються принципів со-
ціальної відповідальності бізнесу та щорічно звітують в 
дотриманні цих принципів.

• Концерн «Сен-Гобен» c 1937 року провадить і постав-
ляє тепло-та звукоізоляцію під брендом ISOVER (Ізовер). 
Назва марки утворилося шляхом складання частин 
французьких слів isolation- ізоляція і verre- скло.

За матеріалами сайтів www.pragmatika.media
                                            www.archi.ru

Предмет конкурсу, територія заводу 
Coignet Enterprise.
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SAINT-GOBAIN
                                                                        ФОТООБ’ЄК Т
Міст Конституції в Венеції

Четвертий міст над Гранд-каналом у 
Венеції (Італія). Спроєктований Сантьяго 
Калатрава. Поєднує венеціанську заліз-
ничну станцію Санта Лючія з автомобіль-
ним парком на острові Трончетто.

Основа моста виконана із залізобетон-
них балок, сходинки на сходах зроблені 
з істрійського каменю, традиційного для 
Венеції, і загартованого скла Saint-Gobain. 
Парапети моста також скляні, закінчують-
ся бронзовими поручнями з прихованим 
освітленням. 

Загальна довжина моста – 79,7 м, ширина 
коливається від 9,4 до 17,7 м, висота скле-
піння над водою в найвищій точці – 7,04 м.

Міст Конституції був урочисто відкритий 
11 вересня 2008.

Бренд Saint-Gobain (Сен-Гобен), без 
перебільшення, є світовим лідером в 
сфері виробництва скла, за допомогою 
якого побудовано немало архітектурних 
об’єктів. 
До концерну входить майже 1,5 тис. 
компаній, що працюють в більш ніж в 
60-ти країнах світу, але головний офіс 
знаходиться в Парижі, керує компанією 
П'єр-Андре де Шалендар.

Звичайно ж, така велика промислова 
корпорація не займається тільки ви-
робництвом і дистрибуцією скла, бренд 
випускає також інші будматеріали (гіпсо-
картон, різні будівельні суміші, кераміку, 
труби, арматуру), займається тепло- та 
звукоізоляцією. Якщо узагальнити, Saint-
Gobain просуває сучасні технології в 
галузі будівництва.
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Перевага певному виду обробки пов’язана з її харак-
теристиками і вартістю. У цьому контексті доцільно 
розглядати найбільш поширені і доступні, традиційні 
та інноваційні матеріали.

Як правило, використовуються склади сумішей, які 
бувають:

• гіпсовими;
• глиняними;
• вапняними.

Також вибирають цементні штукатурки та інші.
Роздивимося ці складники більш детально.

ГЛИНА

Глиняна шпаклівка складається з природної глини з 
невеликим додаванням рослинних волокон (целюлози, 
соломи). Декоративна штукатурка для внутрішніх робіт 
рідко виконується глиною через невисоку міцність цього 
в’яжучого, схильного до розпушення матеріалу. Глиняна 
штукатурка володіє головною перевагою – вона практич-
но безкоштовна. Але якість розчину сильно залежить від 
її жирності.

Внутрішня обробка стін глиною простіша і дешевша за 
використання інших сполучних, оскільки глина лягає на 
будь-яку основу.

ВАПНО

Вапняна штукатурка – класичний варіант мінеральної 
штукатурки, широко використовуваний для внутрішніх 
оздоблювальних робіт. Сполучною речовиною служить 
вапно. Штукатурка має високу паропроникність і здатна 
частково регулювати вологість в приміщенні. Завдяки 
високій лужності вапна (показника рН) на поверхні, обро-
бленої таким складом, не розмножуються бактерії і цвіль.

ЦЕМЕНТ

Цементна штукатурна суміш для внутрішніх робіт 
вологостійка, тому нею вирівнюють стелі в кімнатах з 
підвищеною вологістю: кухня, ванна, балкон. Після ви-

ЯКІСНА ТА ДОВГОВІЧНА ШТУКАТУРКА

Особливим моментом в ремонті є штукатурні роботи. Наскільки якісно зроблені оздоблювальні роботи, за-
лежить не тільки від рівня таланту майстра, який їх виконує, але і від матеріалу. Сучасний ринок будівельних 

матеріалів пропонує широкий вибір сумішей. Головний етап підготовки – це вибір якісної суміші.

Я к и й  о б р ат и  м ате р і а л ?
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сихання набуває білого кольору. Використовують під 
фарбування стін. Даний вид має адгезію з газобетоном.  
Не боїться перепадів температури, але не еластична.

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТ

Це один з популярних і дешевих за ціною матеріалів 
порівняно з іншими. Цемент є основною складовою.
Можна додати різні елементи або кольорову крихту, 
але вартість суміші стане на порядок вище. Кілька 
плюсів даного матеріалу: простота в нанесенні, хоро-
ша міцність, висока вогнестійкість. До мінусів можна 
віднести погану пластичність, що може привести до 
утворення тріщини на зовнішній і внутрішній сторонах.

ПОЛІМЕРНА ШТУКАТУРКА

Цей вид містить полімерні речовини. Вологостійка, 
придатна для кімнат або приміщень, не боїться пере-
паду температури. Для неї характерна пластичність, 
відсутність запаху. Продається в готовому і сухому 
вигляді. Вагомий мінус – висока вартість.

ГІПС
Ним обробляють стелі або стіни. Має екологічні і без-
печні характеристики. Придбати можна в готовому ви-
гляді, не вимагає додаткових втручань. Універсальний, 
підходить для гіпсокартону, дерева. Завдяки дрібній 

зернистості, поверхня виходить гладкою, яку можна 
фарбувати, декорувати обробкою. Універсальний гіпс 
застосовують частіше для ремонту квартир, під фарбу-
вання стін. З цим матеріалом впорається навіть новачок.

Отже, завдяки своїм позитивним якостям, гіпсова шту-
катурка має більше переваг. Серед лідерів на ринку бу-
дівельних матеріалів – шпаклівка RIGIPS, адже вона якісна 
та має цілий ряд позитивних характеристик. Розрізняють 
стартову шпаклівку та фінішну шпаклівки RIGIPS.

Перлітова гіпсова шпаклівка RIGIPS 
Perlitli – будівельний матеріал для 
проведення внутрішніх оздоблювальних 
робіт. Він виготовлений на основі спіне-
ного перлітового піску, що відноситься 
до різновиду кислих вулканічних порід, з 
домішками гіпсу.
Переваги перлітової шпаклівки RIGIPS:
• наноситься вручну безпосередньо на 
будь-які поверхні (бетонна, цегельна, 
газобетон, чистий бетон, і. т. д);
• при застосуванні ефективно схоплює поверхню, не 
розтікається і не накопичується;
• легка в застосуванні і економічна у використанні;
• має додаткові звукоізоляційні якості;
• перлітова складова суміші підвищує її теплоізоляційні 
функції, тобто PENOGIPS є додатковим утеплювачем 
внутрішніх стін будівель;
• перлітова гіпсова шпаклівка виготовляється за спеціаль-
ною технологією і після висихання створює міцну поверхню;
• оскільки даний матеріал «дихає», в закритих приміщен-
нях сприяє створенню оптимальної відносної вологості.

Фінішна шпаклівка RIGIPS Saten – 
суміш білого кольору на основі гіпсу, 
призначена для вирівнювання поверхні 
перед нанесенням фінішних декоратив-
них сумішей або фарбування. RIGIPS мож-
на застосовувати для обробки практично 
всіх типів мінеральних основ: гіпсокар-
тону, цегли, бетону, різних штукатурок. 
Має дрібну структуру, а після висихання 
набуває білого кольору, що дозволяє ви-
користовувати суміш для декоративного 
оздоблення під забарвлення в світлі тони.
Властивості RIGIPS Saten:
• економічність;
• вологостійкість;
• висока міцність;
• екологічно чистий та антибактеріальний матеріал;
• допускається нанесення на сухі поверхні;
• легкість у застосуванні;
• тривалий термін придатності;
• дрібнозернистий склад створює гладку і естетичну 
поверхню;
• негорючий будівельний матеріал.

Ми радимо обирати шпаклівку RIGIPS, яка відповідає 
європейським стандартам. Замовити можна на сайті 
penoboard.com

Вибір якісних матеріалів – запорука успішного 
та довговічного ремонту!



36

Скловата – волокнистий мінеральний теплоізоляцій-
ний матеріал. Для виробництва скловати використо-
вують звичайний пісок, вапняк, буру, доломіт і соду, а 
також вторинну сировину у вигляді скляного бою.  

PENOWOOL GW – це універсальна теплоізоляційна 
скловата в рулонах. Матеріал виготовлений зі склово-
локна за спеціальною технологією.

 
Волокно скляної 
вати має товщину 50/100 мм, ширину –  
1200 мм та довжину – 7000/9000 мм. Завдяки цьому ви-
роби зі скляної вати володіють підвищеною пружністю і 
міцністю. Матеріал практично не містить неволоконних 
включень і володіє високою вібростійкістю. Тепло-
провідність знаходиться в межах 0,041 – 0,043 Вт/(м•К). 

Де застосовують скловату?

• Утеплення будівельних конструкцій, в тому числі кар-
касних стін, вентильованих фасадів, міжповерхових 
перекриттів, фундаментів, покрівель;
• теплоізоляція трубопроводів, теплотрас, септиків, 
каналізацій, труб водопостачання;
• ізоляція димоходів, високотемпературних вузлів 
літаків, інших нагрітих поверхонь;
• ізоляція нерівних поверхонь і поверхонь зі складною 
формою;
• задування у важкодоступні порожнини механізмів і 

пристроїв для теплоізоляції і шумоізоляції;
• теплоізоляція ґрунтів.

Скловата через свою структуру здатна утримувати 
нерухоме повітря, от чому вона володіє цілим набором 
унікальних властивостей, що дозволяє кваліфікувати її 
як універсальний матеріал теплоізоляції. Скловата 
не сприяє виходу тепла з приміщення в холодну пору 
року і перешкоджає нагріву приміщення, коли на вули-

ці стоїть спека. Скловату розрізняють залежно від 
сфери застосування: є для горизонтальних по-

верхонь, внутрішніх перегородок, для скатних 
дахів і для зовнішніх стін. Є також різниця 
у властивостях: це або підвищені 
теплозахисні характеристики, або 
навпаки – звукоізоляційні. 

Звукоізоляція виходить за 
рахунок поглинання во-

локнами звукових хвиль 
(коефіцієнт звукопогли-

нання може становити  
0,8 – 0,92).

Волокна володіють 
високою хімічною 
стійкістю, не містять 
корозійних агентів, 
негігроскопічні. Завдя-
ки обробці від гнилі 
і відсутності запаху, 
скловата Penowool 
запобігає появі шкід-
ників і цвілі в будівель-
них конструкціях. Цей 
негорючий матеріал не 
виділяє токсичні і шкідливі 
речовини під впливом вогню, 
що робить його безпечним при 
використанні в приміщеннях з 
великою кількістю людей.

СКЛОВАТА PENOWOOL: 
ОДНЕ РІШЕННЯ ДВОХ ПРОБЛЕМ

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

Звукоізоляція оселі поряд з утепленням – найважливіший крок для комфортної обстановки в середині оселі.  
Теплоізоляція будинку за допомогою ефективних утеплювачів збільшує також і рівень звукоізоляції.  
Завдяки лише одній установці утеплювача можна знизити і провідність звуку, і провідність тепла.  

Одним з таких універсальних матеріалів є скловата.
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Переваги PENOWOOL GW:

• екологічно чистий матеріал;

• не горить;

• довговічний теплоізоляційний  

матеріал;

• легкий, еластичний, зручний  

в роботі;

• легкий для транспортування  

і зберігання;

• має широку сферу застосування.

Теплоізоляція та звукоізоляція 
необхідні для створення мак-
симально комфортного житла. 
Вибір якісних матеріалів дуже 
важливий момент, адже правиль-
на тепло-та звукоізоляція –  
запорука затишку і тепла у вашій 
оселі!

Якісну скловату PENOWOOL GW 
можна придбати на сайті 
penoboard.com

БУДІВНИЦТВО
BUILDING
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

НЕВЕРОЯТНЫХ  
СТЕКЛЯННЫХ ЗДАНИЙ

Современная архитектура находит новые способы удивить зрителя. Стекло, как один из самых  
популярных материалов, используется в наше время повсеместно. Им часто украшают самые обычные 

постройки, но некоторые стеклянные здания созданы так, чтобы поражать воображение с первого взгляда.

Для того, чтобы возвести удивительное строение из стекла, нужно быть не только умелым архитектором, 
 но и обладать безупречным вкусом. Представляем 10 самых впечатляющих стеклянных зданий мира!

10
Штаб-квартира министер-

ства здравоохранения 
Страны Басков находится в 
Бильбао – городе на севере 

Испании. Эта 13-этажная 
постройка больше напоми-
нает галерею современного 
искусства, чем офисное зда-
ние. Кроме практического 

назначения, штаб-квартира 
также является одной из 

самых популярных досто-
примечательностей города.

Мастерская Технологиче-
ского института Канагавы –  

уникальное строение, 
состоящее по сути из един-
ственной комнаты разме-

ром 2000 кв.м. Расположена 
в Токио на территории 

института. Для ее строи-
тельства использовались 

лишь стальные перемычки 
и стеклянные панели, что 
сделало мастерскую неве-

роятно прозрачной.
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БУДІВНИЦТВО
BUILDING

Дом Фарнсуорт был спроектиро-
ван знаменитым немецким архи-
тектором Людвигом Мис ван дер 

Роэ в середине XX века по частно-
му заказу от женщины-врача Эдит 
Фарнсуорт. Это небольшое про-
зрачное здание с единственной 

комнатой, практически сливается с 
окружающей природой, на берегу 
реки неподалёку от городка Плано 

в США. В наши дни в доме  
расположен музей.

Ботанический сад Куритибы. Кури-
тиба – крупнейший город южного 
региона Бразилии. Его ботаниче-
ский сад был открыт в 1991 году, 
и сразу стал главной достопри-

мечательностью города. В центре 
сада площадью 240 тысяч кв. м., 

окружённая фонтанами и водопа-
дами, расположена оранжерея из 
металла и стекла, вдохновлённая 
Хрустальным дворцом Лондона.

Отель W, расположенный в Барсе-
лоне – олицетворение современ-
ной архитектуры. Спроектирован-

ный Рикардо Бофилем в форме 
паруса, этот пятизвёздочный 

отель с 2009 года украшает побе-
режье Средиземного моря.

Нидерландский институт обра-
за и звука – одно из наиболее 

необычных зданий во всём мире, 
особенно эффектно выглядящее 
ночью. Оно кубической формы 
и целиком покрыто цветными 

стеклянными панелями. В здании 
расположен музей и архив аудио- 

и видеоматериалов.
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ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™

Пирамида Лувра в Париже счи-
тается одним из известнейших 
стеклянных зданий современ-

ности. Построенная в 1989 году 
в качестве входа в Лувр, она 

первоначально вызвала резкую 
критику, но быстро набрала по-
пулярность и славу. Проектом 

руководил архитектор  
Бэй Юймин.

Небоскрёб Мэри-Экс, также 
известный как «Огурец» – 

40-этажный символ современ-
ной архитектуры в финансовом 

центре Лондона. В нём нет 
углов, и он целиком покрыт 
стеклом, вершину венчает 

прозрачный купол. В 2004 году 
проект получил престижную 

премию Джеймса Стирлинга за 
лучший небоскрёб в мире.

Танцующий дом в Праге мо-
ментально приковывает к себе 
взгляд странной искажённой 
формой. Он построен в 1996 

году и состоит из двух башен – 
обычной и деструктивной. Его 

также называют «Джинджер 
и Фред» в честь пары амери-

канских танцоров – Джинджер 
Роджерс и Фреда Астера.

Национальный центр исполни-
тельских искусств – оперный 
театр площадью 200 тысяч кв. 
м. в Пекине. Проект француз-

ского архитектора Поля Андрё 
был воплощён в 2007 году 

из титана и стекла и окружён 
искусственным озером. Из-за 
овальной формы театр также 

называют просто «Яйцо».
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АКТУАЛЬНО
ACTUAL

СЛОВНИК БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
ВАЖКИЙ БЕТОН – бетон, об’ємна маса якого 
2200-2500 кг/м3. В’яжучою речовиною у важкому бетоні 
є портландцемент і цементи на його основі, глинозе-
мистий цемент; крупним заповнювачем – переважно 
щебінь або гравій зі щільних гірських порід.
 
ВАКУУМУВАННЯ БЕТОНУ – відсмоктуван-
ня вакуумною помпою надлишкової води з ущільненої 
в опалубці бетонної суміші. Здійснюється за допомо-
гою спеціальних щитів (з так званими вакуум-порожни-
нами). Підвищується міцність і морозостійкість бетону, 
знижується потреба в цементі.

ВАНТАЖООБОРОТ – обсяг вантажних пере-
везень у тоннокілометрах (тонно-милях), виконаних 
певним видом транспорту або всіма видами транспор-
ту. Визначають як добуток ваги вантажів на віддаль 
перевезень цих вантажів.

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ – максимальне 
корисне навантаження у тоннах, на яке розраховано 
вантажний автомобіль, судно, залізничний вагон,  
літак тощо.

ВАНТИ – гнучкі розтягнуті елементи (зазвичай ста-
леві троси), які застосовують у висячих конструкціях, 
для кріплення антен, радіощогл тощо.

ВАНТОВЕ ПОКРИТТЯ – покриття, в якому 
основним несучим елементом є ванти, а навантажен-
ня від плит покриття приймають жорсткі елементи у 
вигляді залізобетонних або металевих балок.

ВАНТОВІ КОНСТРУКЦІЇ – конструкції, ство-
рені з поєднання розтягування спеціальних стержнів 
(канати, троси тощо) і жорстких опор та кріплень 
(висячі мости, покриття тощо).

ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИ-
ТОРІЇ – 1) один з основних елементів упорядкування 
населених пунктів; 2) зміна природного рельєфу землі 
зрізуванням, підсипанням, пом’якшенням схилів і при-
стосуванням його для будівельних цілей.

ВИВІТРЮВАННЯ – процес руйнування і змін 
гірських порід в умовах земної поверхні або недалеко 
від неї під впливом механічної і хімічної дії компо-
нентів атмосфери, води та живих організмів. Відповід-
но виділяють фізичне, хімічне і біогенне вивітрювання. 
Розрізняють також наземне (атмосферне) й підводне 

(гальміроліз) вивітрювання. Процеси вивітрювання 
призводять до утворення різних осадових гірських 
порід та кори вивітрювання.

ВИСОТА СТИСНУТОЇ ЗОНИ – відстань від 
найбільш стиснутої точки перерізу елемента до лінії 
нульових напруг (нейтральної лінії).

ВІБРОЗАНУРЮВАЧ – машина для занурю-
вання у ґрунт і витягування з нього паль (шпунтів, труб 
тощо) за допомогою вібрації. Застосовують головним 
чином у гідротехнічному будівництві.

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ – захист споруд, машин, при-
ладів і людей від шкідливої дії вібрації. Здійснюють за 
допомогою амортизаторів із пружних матеріалів, пру-
жинних і динамічних гасителів (антивібраторів) тощо.

ВІДБІЙНИЙ МОЛОТ – ручний інструмент 
ударної дії (переважно пневматичний), яким відби-
вають від масиву неміцні гірські породи, розпушують 
тверді й мерзлі ґрунти.

ВІДВАЛ – 1) штучний насип із відвальних ґрунтів 
або некондиційних корисних копалин, промислових, 
комунальнопобутових відходів; 2) робочий орган буль-
дозера, скрепера.

ВІДМОВА КОНСТРУКЦІЙ – подія, що 
полягає в порушенні працездатності, припиненні 
виконання конструкціями заданих функцій, визна-
чених певними документами. За визначеної норма-
тивної надійності як несучих, так і огороджувальних 
конструкцій під відмовою розуміють технічний стан 
елемента, що передує вичерпанню несучої здатності 
або цілковитій втраті огороджувальних функцій.
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ПРИНЦИПИ ЕКОСТИЛЮ  
В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ

• У зведенні будинку або оздобленні внутрішніх примі-
щень готового житла багатоквартирних будинків вико-
ристовуються матеріали природного походження, які не 
виділяють в атмосферу шкідливих випаровувань: камінь, 
глина, крейда, дерево, скло;
• меблі виготовлені із цільного дерева, з натуральною 
оббивкою і наповнювачами – кокосова стружка, вовна, 
бавовна, шовк;
• предмети інтер’єру також виготовлені з природних 
матеріалів, найчастіше створені руками справжніх реміс-
ників – плетені предмети, ковка, скло, вироби з бамбука, 
соломи, каменю;
• велике значення має вогнище – прикрасою вітальні 
може стати камін з каменю або поєднання металу і вогне-
тривкого скла;
• як один із стилів інтер’єру, еко використовується най-
частіше у ванній: камінь-черепашник, кераміка, фарфор, 
скло, іноді можна зустріти дизайнерську сантехніку з 
твердих порід дерева – ванну, умивальник.

КОЛІРНА ГАММА ЕКОСТИЛЮ
Облаштовуючи інтер’єр, важливо дотримуватися ко-
льорів природи – приглушеного коричневого, сіро-жо-
втого, бежевого, всіх відтінків зелені. Для вибору яскра-
вих акцентів можна надихатися каменями-самоцвітами 
– фіолетовим аметистом, плямистим лабрадором, 
жовтою яшмою, червоним і рожевим коралом.

Метал мало використовується, в основному це  вироби 
без золотистого або сріблястого блиску, темні матові 
відтінки чавуну, бронзи, темної сталі.

Скандинавські дизайнери принесли в екостиль легку 
атмосферу і світлі тони, в тому числі білий колір. Його місце 
в інтер’єрі вітальні в екостилі – це ідеальна побілка стелі, в 
спальні – стіни кольору слонової кістки або яєчної шкара-
лупи, у ванній – кераміка і матове скло кабінки для душу. 
Для меблів білий колір практично не використовується.

ОЗДОБЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ
Стіни обробляють натуральними матеріалами різної 
цінової категорії:
• паперові шпалери (однотонні; рослинні мотиви);
• водоемульсійна фарба;
• плитка-імітація натурального каменю;
• штукатурка;
• пробкові, дерев’яні панелі;
• кам’яні плити;
• шпалери: сизаль, джут, бамбук.
Найкращий ефект досягається гармонійним поєднанням 
декількох видів обробки. Фотошпалери із зображенням 
природи – ефектне рішення для бюджетного оформлен-
ня. Плюси: відсутність стиків при наклеюванні, екологіч-
но чиста сировина складу. Особливою оригінальністю 
відрізняються колажі: макрофотографії листя, квіток, 
каменю. З орнаментів можна використовувати плавні 
вертикальні лінії, що нагадують стебла, листя. Включіть 
також у декор прямі лінії, геометричні орнаменти.

БЛИЖЧЕ ДО ПРИРОДИ:  
ЕКОСТИЛЬ В ІНТЕР’ЄРІ 2021 

Здоровий спосіб життя, правильне харчування, екологічно чисті матеріали сьогодні стали неймовірно популярні.  
Модний екостиль закріпився на вершині топу і буде залишатися актуальним у 2021 році.

Сучасний екостиль – максимальна гармонія з навколишньою природою, яка зберігає комфорт людини,  
дає можливість зменшити шкоду, що наноситься навколишньому середовищу.  

Візуально інтер’єр еко створює відчуття природності, легкості, свободи, простору.
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ДЕКОР
DECOR

Для невеликих приміщень оптимальна простота вико-
нання стелі, виконана побілкою, шпалерами під фарбу-
вання, матовими натяжними конструкціями. Якщо стеля 
досить висока,  допускається обробка дерев’яними па-
нелями, балками, гра рівнів, створення купола. Кесонна 
стеля з характерними заглибленнями з дерева виглядає 
екологічно, але одночасно респектабельно. Стильовий 
напрям зададуть стельові покриття з технікою фотодру-
ку: хмари, зоряне небо. Головне – використовувати їх в 
помірних кількостях.

Правильне покриття підлоги а-ля натурель повинно бути 
виконано деревом: паркет, масив різних порід. Популяр-
не коркове покриття внесе додатковий затишок, ком-
форт. Можливе використання кам’яних плит, бюджетний 
варіант – керамічна плитка. Фінальним штрихом стане 
килим, що імітує зелену галявину.

МЕБЛІ
Для невеликих приміщень рекомендується використову-
вати витончені плетені меблі, наприклад, оригінальний 
столовий гарнітур. У сміливих дизайнерських рішеннях 
робиться акцент на вицвілих частинах, подряпинах, 
інших ознаках вторинного використання. М’які меблі по-
винні мати покриття натуральною тканинною оббивкою: 
шерсть, ситець, льон, сатин.

Актуальний тренд – ліжко або зона відпочинку з брусків, 
доповнений матрацами, необхідними для комфорту 
текстильними аксесуарами.

Екостиль не допускає використання пластикових, метале-
вих меблів. Невеликі заміни допоможуть наблизитися до 
еталона: приберіть пластикові деталі інтер’єру, замінив-
ши їх куванням, ліпними елементами, виробами з бамбу-
ка. Натуральний текстиль буде дуже до речі: вибирайте 
грубе полотно, небілений льон, ситець.

Побутову техніку, а також телевізор і комп’ютер слід 
вбудовувати в шафи і тумби, робочі місця приховати в 
секретерах або за дерев’яними ширмами на шарнірах.

Для кухні необхідний елемент – хороша витяжка і 
безшумний холодильник. Чистота повітря і відсутність 
вібраційного шуму – відмітна ознака стилю еко.

Спальня в екостилі може бути обставлена меблями з ро-
тангу: плетене крісло, столик, тумбочка додадуть кімнаті 
затишний і природний вигляд.

ДЕКОР
Завершити образ еко допоможе декор. У природному 
середовищі не буває непотрібних надмірностей, варто 
дотримуватися певного мінімалізму, оформляючи кімна-
ту. Якщо елементи декору несуть смислове навантажен-
ня, значить, справжня гармонія близько. 

Виразну екологічну композицію складуть оригінальні 
картини з каменю, дерева, плетені вази з фруктами, 
камінчики в скляній вазі. Всілякі подушки пом’якшать ін-
тер’єр, при необхідності зонування прийдуть на допомо-
гу легкі бамбукові перегородки. Керамічні, скляні, глиняні 
вази повинні мати просту форму, особливий природний 
колорит додадуть букети з сухоцвіту.

Головна перевага стилю – можливість зробити ек-
склюзивний декор, предмет меблювання з підручних 
матеріалів абсолютно безкоштовно і своїми руками: 
люстру з березових гілок, панно з черепашок. Морською 
галькою (є в продажу) оформляють полички, ніші. 

Безсумнівно, потрібна фантазія, щира любов до 
природи, багато часу, щоб створити справжній еко-
стиль вдома. Але зате  ви отримаєте не шаблонний, 
а по-справжньому ексклюзивний дизайн, особливо 
доклавши власних зусиль для створення предметів, 
декору, обстановки. Це можливість заявити про себе 
як про стильну особистість, яка піклується про при-
роду, одночасно дбайливо користуючись її дарами. 

Дайте шанс шматочку живої природи оселитися в 
інтер’єрі та вашому серці, і будинок стане по-справж-
ньому живим.
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Як перевірити та обрати  
забудовника радить Dom.ria

Більшу частину інформації ви отримаєте на сайті забу-
довника та в інтернеті. Звертайте увагу на те, скільки 
років девелопер вже на ринку, скільки новобудов було 
здано, чи не було з ними проблем, а також почитайте 
відгуки власників квартир у вже зданих житлових ком-
плексах. Навіть одне проблемне будівництво залишить 
пляму на репутації будівельної компанії, отже цьому 
моменту варто приділити особливу увагу. На DOM.
RIA ви можете дізнатися повну юридичну історію всіх 
підрядників будівництва: хто замовник будівництва, 
генеральний підрядник і девелопер, скільки часу 
існує компанія і багато іншого. Крім цього, ви можете 
замовити більш докладний звіт, якщо вас зацікавить 
докладна інформація про конкретну новобудову.

Наступний важливий факт – ціна квадратного метра. 
Якщо забудовник відверто демпінгує, це привід замис-
литися над тим, наскільки серйозні його наміри і чи не 
зупиниться будівництво взагалі на половині шляху. На 
сьогодні, наприклад, середня ціна за квадратний метр 
у новобудовах Києва – 28 141 грн. Ви й самі можете 
моніторити середні ціни на DOM.RIA, щоб порівняти, 
наскільки нижче або вище вартість квартири в забу-
довника.

Перевірити компанію можна й відвідавши будівельний 
майданчик. Орієнтуватися на відділ продажів та його 
оформлення, можливо, і не варто, але відверто неохай-
ний інтер’єр і співробітники, що не розташовують до 
себе – привід замислитися.

«Існує чотири принципово важливих питання, які 
вам необхідно з’ясувати: 

Хто будує? Організаційно-правова форма, розмір 
статутного капіталу, вік компанії, як давно вона на 
ринку нерухомості, скільки будинків уже побуду-
вали, чи немає боргу перед податковою. 
Що з документами? Перевірити документи пра-
ва власності на землю, яка форма власності, чи є 
дозвіл на будівництво, чи збігається план будівни-
цтва забудовника з планом у дозволі. 
Яке фінансування будівництва? Як відбувається 
фінансування будівництва: за рахунок інвесторів; 
власні активи забудовника; інвестування інозем-
ною компанією-трастом; кредитування комерцій-
ного банку. 
Яка репутація? Почитати на форумах відгуки про 
забудовника; перевірити його на судові вироб-
ництва і в «чорному» списку недобросовісних 
забудовників». 

Сергій Бруцький,  
юридична компанія «Easylegal».

Найкраще з перевіркою девелопера та його репута-
цією впораються професійні юристи. Але якщо ви хо-
чете зробити це самостійно, зверніть увагу на наступні 
ресурси: 

• сайт Міністерства юстиції, скористайтеся вкладкою 
«Безкоштовний пошук», де опублікована інформація 
про кожного забудовника України;  
• реєстр судових рішень буде корисний для перевір-
ки не тільки девелопера, але й підрядника, власника 
статутного фонду, проєктувальника та інших осіб, які 
беруть участь в операції;  
• у публічній кадастровій карті ви дізнаєтеся, кому нале-
жить земельна ділянка і які на неї права у забудовника;  
• подібна інформація є і в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно, за кадастровим номером 
земельної ділянки ви побачите, хто власник, і зможете 
перевірити достовірність документів забудовника;  
• останні також можна вивчити в реєстрі дозвільних до-
кументів на сайті Держархбудінспекції, там ви знайдете 
дані про об’єкт, девелопера, підрядника тощо.

Новобудови: як перевірити  
репутацію забудовника

Крім цього, зверніть увагу на тематичні форуми (з 
конкретного ЖК або забудовника), де своїм досвідом 
діляться колишні і нинішні інвестори. Оцінюйте ці дані 
адекватно і враховуйте тільки відгуки, підкріплені 

Купуєш квартиру у новобудові?
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доказовою базою: скріншотами документів з порушен-
нями, фотографіями стану будівництва тощо.

Якщо за результатами перевірки на всіх запропоно-
ваних ресурсах забудовник показав себе задовільно, 
можна переходити до ретельного вивчення дозвільної 
документації. В купівлі квартири немає незначних ню-
ансів, тому зупинимося детальніше на тому, які папери 
повинні бути у забудовника.

Документи при купівлі квартири в новобудові

Надійна і відповідальна будівельна компанія для зруч-
ності інвесторів збирає в одному місці скан-копії до-
звільних документів, ліцензій, перелік зданих об’єктів, 
умови інвестування, перелік партнерів та інші корисні 
дані. Документи можуть бути розміщені як на сайті 
девелопера, так і надані вам у відділі продажів. Якщо 
ж співробітники говорять, що документи забудовника 
під час купівлі новобудови є комерційною таємницею 
або будуть надані пізніше, – це тривожний дзвіночок. 

Вас повинні зацікавити копії таких документів: 
• правовстановлюючі документи на землю. Якщо це 
договір оренди, то вас має зацікавити термін оренди 
(він не повинен закінчуватися раніше запланованої 
дати введення будинку в експлуатацію). Також зверніть 
увагу на цільове призначення земельної ділянки та 
наявність рішення державного органу;  
• експертний звіт;  
• документи, що окреслюють містобудівні обмеження. 
У них повинно бути зазначено, що держоргани під-
тверджують дозвіл на спорудження будинку, напри-
клад, на 24 поверхи і на 3 секції;  
• декларація про початок будівельних робіт;  
• документи, у яких чітко вказано, хто забудовник 
об’єкта, хто його замовник, проєктувальник та хто 
власник земельної ділянки. Це допоможе вам зро-
зуміти, з ким ви будете оформляти угоду і до кого, в 
разі чого, пред’являти претензії;  
• ліцензія на залучення коштів, якщо залучення коштів 

для будівництва відбувається за допомогою фонду 
фінансування будівництва;  
• проєктна документація, технічні умови на підключен-
ня будинку до комунікацій та інші.  

Список документів під час купівлі квартири від за-
будовника може розширюватися в залежності від 
місцевого законодавства, а документи про присвоєння 
поштової адреси можуть бути не готові, якщо жит-
ловий комплекс на етапі котловану, але інші папери 
повинні бути в наявності. А ще співробітники відділу 
продажів не повинні заперечувати проти того, щоб ви 
могли взяти з собою копії.

www.penoboard.com
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ЦЕ ЦІКАВО!

2007 рік – рік створення компаніі ТОВ ВКФ 
«Еліт Пласт» в Херсоні. 

31 тис. м2 – загальна площа території під-
приємства.

2 заводи – в Херсоні та в Тернополі.

Продукція:
Плити пінополістиролу PENOBOARD
Скловата PENOWOOL GW
Стартова штукатурка RIGIPS Perlitli
Фінішна шпаклівка RIGIPS Saten

Технічні характеристики XPS PENOBOARD:
1. Теплопровідність – 0,031 Вт / м • К
2. Паропроникність – 0,007 мг / (м • год • Па)
3. Водопоглинання за 24 години – 0,4% за 
обсягом
4. Температура застосування – від -50  
до + 75 ° С
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BMW iNext
Про характеристики електричного кросовера BMW 
iNext відомо не так вже й багато. Імовірно, він отримає 
багатомоторну силову установку і зможе проїхати без 
підзарядки до 600 кілометрів.

Також електромобіль оснастять «розумним» склом.
Технологія називається Intelligent Glass Control. Вона 
дозволяє використовувати засклені поверхні в якості 
дисплеїв і являє собою скло зі спеціальною плівкою, 
яка під дією електричних імпульсів змінює ступінь 
прозорості. В її складі є так звані рідкі кристали, що 
дозволяють реагувати на вплив струмом за частку 
секунди. А ще плівка може затемнюватися тільки в 
певних областях.

Наприклад, відразу за середніми стійками, щоб зберег-
ти в таємниці пасажира, або знизу, коли сонце тільки 
встає з-за обрію.

Hyundai Tucson
Нове покоління Hyundai Tucson – мабуть, одна з 
найбільш очікуваних новинок в Україні. І це не дивно. 
Кросовер входить в «десятку» найпопулярніших авто-
мобілів країни.

Ще в жовтні 2019 року представники Hyundai заявили: 
новий Tucson буде мати «дуже цікавий дизайн». Але 
шпигунам поки так і не вдалося зняти автомобіль без 
камуфляжу.

За нечисленними фотографіями з тестів можна зро-
зуміти, що кросовер отримає такі ж фари головного 
світла, як у Hyundai Santa Fe нового покоління. А ось 
решітка радіатора, судячи з усього, буде зовсім інша.

Салон нового Tucsona також буде виконаний в стилі-
стиці Santa Fe.

А ось нові мотори в арсеналі поки не передбачаються. 
Хоча за логікою розвитку автомобільної індустрії в 
лінійці повинна з’явитися гібридна силова установка.

Infiniti EV
В 2021 році Infiniti випустить перший електрокар. Він 
стане передвісником цілої лінійки електрифікованих 
машин, частка яких в загальних продажах марки до 
2025 року складе 50%.

Топ-6 найбільш очікуваних  
автомобілів 2021 року

Найцікавіші автомобільні новинки, які чекають нас у 2021 році

Автомобілі найближчого майбутнього – так можна назвати нову добірку MMR.  
Вона присвячена найцікавішим новинкам, які побачать світ у 2021-му.

ЕКСТРУЗІЙНИЙ ПОЛІСТИРОЛ

™
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За словами головного виконавчого директора Nissan 
Хірото Сайкави, модельний ряд Infiniti через кілька 
років буде складатися тільки з чистих електрокарів і 
машин з гібридною силовою установкою.

До її складу увійде блок акумуляторних батарей і неве-
ликий бензиновий двигун, який буде виступати в ролі 
генератора.

Як буде виглядати перший електрокар Infiniti, можна 
судити по концепту Q Inspiration, який компанія пред-
ставила в 2018 році в автосалоні в Детройті.

Kia Sorento
Kia Sorento нового покоління вже проходить випробу-
вання. Автомобіль навіть встигли зняти без камуфляжу. 
Проте, в продажу він з’явиться тільки в 2021 році.

Новинка істотно відрізняється від свого попередника 
дизайном. Зі зміною покоління Sorento перебрався на 
нову платформу, призначену для середньорозмірних 
кросоверів. Автомобіль отримав нову світлодіодну 
оптику, причому задні ліхтарі мають іншу форму і 
розділені по вертикалі. А фари головного світла тепер 
трисекційні.

Що стосується моторної гами, то, за попередніми 
даними, вона включає шість агрегатів – їх набір буде 
варіюватися в залежності від ринку. Поки відомо лише 
про декілька з них. Це турбодизелі об’ємом 2 і 2,2 літри 
і бензинові двигуни 2 і 2,5 літри.

Також новий Sorento запропонують з гібридною сило-
вою установкою і, ймовірно, з 3,8-літровим двигуном V6.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander повинен змінитися до невпізнан-
ня. Кросовер буде спроєктований на платформі альян-
су Renault-Nissan. Про це встиг розповісти Бернар 
Луар, керівник європейської філії Mitsubishi.

Представник компанії не назвав платформу, на якій 
буде базуватися новий Outlander. Але, швидше за все, 

кросовер розділить технічну начинку з Nissan X-Trail і 
Qashqai наступних поколінь.

Очікується, що зовнішність нового «Аутлендер» буде 
виконана за мотивами концепту Engelberg Tourer.

В Європі Mitsubishi зробить ставку на електрифіко-
вані версії кросовера і розраховує розвинути успіхи 
Outlander PHEV, який став найпопулярнішим гібридом 
в європейських країнах.

Tesla Cybertruck
Якщо Ілон Маск нас не обдурив, то в 2021 році ми поба-
чимо серійний електричний пікап Tesla Cybertruck.

Початкові версії новинки з заднім приводом комплек-
туються одним електромотором. Розгін до «сотні» у та-
кого пікапа займає близько 6,5 секунди. Максимальна 
швидкість – 177 км на годину. Без підзарядки машина 
може проїхати до 400 кілометрів.

Також клієнтам запропонують модифікацію пікапа з 
двома електричними моторами і системою повного 
приводу. Топова версія Cybertruck оснащується відразу 
трьома електромоторами. Один двигун встановлений 
на передній осі і два на задній. До 100 км/год машина 
розганяється всього за 2,9 с, що робить новинку одним 
із найшвидших пікапів в світі.

Джерело: MMR
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ТОВЩИНИ ЛИСТА
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10 мм – утеплення  дверного та 
віконного косяка, в обмеже-

них умовах зсередини приміщень; 
підкладка в теплових замках, при 
установці зовнішніх дверей та вікон; 
підкладка під ламіновану підлогу. 
Виготовлення сендвіч-панелей для 
переносних ізотермічних камер. 
Рішення задач тимчасового зни-
ження відтоку тепла (підтримання 
плюсової температури 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 

теплоізолюючого 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 
замерзаючих 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).

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

ТЕХНiЧНi ХАРАКТЕРИСТИКИ ТМ Penoboard

КАТАЛОГ
CATALOG

www.penoboard.com
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Phoenix Distribution Ltd. sp. z. o. o. Poland, Poznan, ul. Gajowa 8/1

SRL «Delta Class» Moldova, or. Chisinau, str. Uzinelor, 78

«АРС Кераміка» м. Тернопіль

«Сумська торгівельна група» м. Суми

«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

ТОВ «Аквілон Дістрібьюшн» м. Київ

ТОВ «ТБА Центр» м. Київ

ТОВ «ОБІО» м. Житомир

ТД «ОЛДІ» м. Житомир

ОФiЦiЙНi ДИЛЕРИ ТМ PENOBOARD
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PENOBOARD –  
екструзійний 
пінополістирол  
№1 в Україні!

УТЕПЛЮЄМО РАЗОМ

представництво
виробництво
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