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СТОУНЛАЙТ 
ГАЗОБЕТОННІ БЛОКИ

СБК 
КЕРАМІЧНІ 

ПОРИЗОВАНІ БЛОКИ

ЦЕГЛА М-100
ПУСТОТІЛА

ЦЕГЛА М-100

Загально- 
будівельні 
матеріали
стр. 3–7

11814000

11818000

11813002 11813001

Вага: 
20 кг

Об’єм: 
33 л

Вага: 
17,2-18 кг

Вага: 
50 кг

Вага: 
25 кг

Вага: 
25 кг

Використовується в заміському будівництві 
і при будівництві об’єктів громадського 
призначення. Відмінними рисами цього 
будівельного матеріалу є його помірна 
вартість і хороші технічні показники. 
Особливості та переваги у газобетонних 
блоків - це екологічність, хороші 
теплоізоляційні можливості, простота монтажу 
і тривалий термін служби використання.

Керамічні поризовані блоки - це нове 
покоління будівельних матеріалів, що 
поєднують в собі традиції цегляного 
житлового будівництва і передовий 
досвід енергоефективного будівництва. 
Відмінними властивостями поризованих 
керамічних блоків є поліпшені показники 
теплопровідності, звукоізоляція, висока 
міцність і великий формат, що вигідно 
відрізняє матеріал від інших будівельних 
матеріалів.

Пустотілу цеглу застосовують для кладки 
полегшених зовнішніх стін, перегородок, 
заповнення каркасів висотних і 
багатоповерхових будівель. Пустотіла 
керамічна цегла використовується переважно 
для ненавантажених конструкцій. Замкнуті 
об’єми сухого повітря в цеглі підвищують 
теплоізоляційні властивості матеріалу.

Використовується для зведення несучих стін 
будівель (до 5-и поверхів) і перегородок, 
укладання арок. Цегла рядова повнотіла 
стійка до атмосферних впливів і має хорошу 
звукоізоляцію. Така цегла не має спеціально 
обробленої лицьової поверхні.

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
Газобетонні блоки, цегла, сипучі матеріали

ВАПНО  
НЕГАШЕНЕ 
2 ГАТУНОК

ПІСОК  
РІЧКОВИЙ

КЕРАМЗИТ 
0,04 М3

ЩЕБІНЬ 
ФР. 5-20

ДІКЕРГОФФ 
ПЦ І-500 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

ДІКЕРГОФФ 
ПЦ ІІ/А-400 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

10404029

10404035 10405002 10405001

10404036

10404046

Вапно будівельне - екологічно чистий 
матеріал - отримують з натуральної сировини. 
Використовують в приготуванні будівельних 
розчинів, термоізоляційних матеріалів, сухих 
будівельних сумішей, штукатурних і клейових 
складів, розчинів для кладки, шпаклівки, 
а також для надання сумішам та розчинам 
більшої еластичності і зниження їх рівня 
кислотності.

Пісок широко 
використовується у складі 
будівельних матеріалів 
при виробництві розчину 
для кладки, штукатурних і 
фундаментних робіт.

Керамзит широко застосовується як 
утеплювач для стін, підлог, перекриттів 
підвалів; як наповнювач для легких бетонів; 
як декоративний матеріал, що дозволяє 
забезпечити потрібну теплоізоляцію ґрунту 
і газонів, а також в якості дренажного і 
теплоізоляційного матеріалу для земляних 
насипів доріг.

Щебінь - одна зі складових 
бетонного розчину. Вважається 
оптимальним варіантом 
для виробництва бетону. 
Використання щебеню фракції 
5–20 забезпечує надійність 
бетонних конструкцій. Також 
використовується в усіх видах 
будівельних робіт.

Загальнобудівельний 
портландцемент бездомішковий 
з гарантованою маркою 500. 
Застосовується для виробництва 
бетонів у промисловому 
та приватному будівництві, 
різноманітних будівельних сумішей 
та монолітних конструкцій. Міцність 
у віці 28 діб на стиск ≥50,0 МПа. 

Загальбудівельний 
портландцемент із 
мінеральною добавкою від 6 до 
20% гарантованої марки 400. 
Використовується у житловому 
будівництві, а також 
залізобетонних монолітних 
конструкціях для виготовлення 
збірного залізобетону до 200 
марки. Міцність у віці 28 діб на 
стиск ≥40,0 МПа.

Сипучі матеріалиКерамічні блоки

Газобетонні блоки Цегла

Сипучі матеріалиСипучі матеріали
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ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
Металопрокат, металеві сітки

КВАДРАТ 
МЕТАЛЕВИЙ

КОЛО 
МЕТАЛЕВЕ

Квадрат металевий затребуваний у промисловому і 
побутовому будівництві. Широко використовується 
для виготовлення металоконструкцій, створення 
основи будівель, будівництва парканів, огорож тощо.

Коло металеве - це універсальний вид 
металопрокату, який використовується в 
будівництві. Його використовують для армування, 
виготовлення огорож та багатьох інших цілей.

Код Розмір (мм) Довжина (м)

11909025 10х10 6

11909026 12х12 6

Код Діаметр (мм) Довжина (м)

11909015 12 6

11909046 20 6

11909045 30 6

11909018 6,5 6

АРМАТУРА 
МЕТАЛЕВА

Арматуру застосовують найчастіше в галузі 
промислового виробництва та будівництва. 
Вона є важливою складовою залізобетонних 
конструкцій, які застосовують для закладки 
фундаменту. Пластичність - її важлива властивість. 
Це означає, що сталева будівельна конструкція з 
арматури здатна витримати велике навантаження 
і не зламатись.

Код Діаметр (мм) Довжина (м)

11909019 8 6

11909020 10 6

11909021 12 6

11909022 14 6

11909023 16 6

11909024 20 6

ФІКСАТОР 
АРМАТУРИ 
ЗІРОЧКА

Фіксатор для арматури “Зірочка” забезпечує 
захисний шар арматури. Це міцний універсальний 
затискний фіксатор, який може бути закріплений 
на арматурі діаметром від 6 до 20 мм як 
вертикально, так і горизонтально.

Код 
Захисний шар 

(мм)

Для якого 
діаметру 

арматури (мм)

11909032 25 4-14

11909033 35 6-16

11909034 50 6-16

КУТНИК

Кутник залізний - підвид металопрокату 
Г-подібної форми, що застосовується переважно 
в будівельних цілях. Широке використання 
даних виробів зумовлено їх високо якісними 
характеристиками, практичністю і універсальністю.

Код 
Розмір 

кутника, 
товщина (мм)

Довжина (м)

12506003 25х25х3 6

12506015 35х35х3 6

12506020 40х40х3 6

12506026 50х50х4 6

ТРУБА 
КРУГЛА 
МЕТАЛЕВА 

Труба кругла металева незамінна при 
проектуванні інженерних і електричних 
комунікацій. Так само сталеві електрозварні труби 
використовуються при виготовленні каркасів 
огорож, будівельних риштувань і господарських 
конструкцій.

Код 
Діаметр  

і товщина 
стінки (мм)

Довжина (м)

12504007 32х2,8 6

12504009 40х3 6

12504050 159х4,5 6

ФІКСАТОР 
АРМАТУРИ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
20*25*30 
(УП.500ШТ) {3925}

Фіксатор для арматури застосовується для формування 
захисного шару горизонтальної арматури діаметром 
5-19 мм на твердій основі (фанери, бетонної основи).

Код 
Захисний шар 

(мм)

Для якого 
діаметру 

арматури (мм)

11909031 20*25*30 4-19

ЛИСТ 
ОЦИНКОВАНИЙ

Код Розмір (мм)

10203028 1000х2000х0,4

Лист оцинкований  використовують для обробки 
стін, огорож, дахів, спорудження водостоків і 
жолобів. Також застосовується при будівництві 
сільськогосподарських об’єктів (сховищ, теплиць, 
бункерів).

ТРУБА  
ПРОФІЛЬНА

Профільні труби використовуються головним 
чином для будівництва металоконструкцій, 
монтажу каркасів будівель, різного вигляду 
опор, перекриттів, прольотів і так далі, тобто 
конструкцій, що несуть серйозні механічні і 
вібраційні навантаження.

Код 
Розмір труби, 
товщина(мм)

Довжина (м)

12503005 15х15х2,0 6

12503010 20х20х2,0 6

12503012 25х25х2,0 6

12503014 30х20х2,0 6

12503016 40х20х2,0 6

12503019 40х40х2,0 6

12503023 50х50х2,0 6

2133778  60х30х2,0 6

12503027 60х40х2,0 6

12503029 60х60х2,0 6

ДРІТ 
В’ЯЗАЛЬНИЙ

Це металевий виріб великої довжини з малим і, 
як правило, круглим, поперечним перерізом. Він 
успішно застосовується в будівельній індустрії для 
ув’язки арматури, огорож і упаковки.

Код Діаметр (мм) Вага (кг)

1300060  1,2 10

1300063  3 10

13000631 1,2 5

СМУГА

Сталева смуга є універсальною у використанні 
продукції сортового прокату з прямокутним 
перетином.  Завдяки простій і зручній формі, 
різноманітності профілерозмірів -смуга сталева 
гарячекатана широко застосовуються в багатьох 
сферах будівництва.

Код 
Ширина, 

товщина(мм)
Довжина (м)

12507001 20х4 6

12507003 25х4 6

12707009 40х4 6

СІТКА 
ЗВАРНА 
КЛАДОЧНА

Сітка зварна застосовується для кріплення цегляної 
кладки при зведенні стін під час будівництва 
котеджів, гаражів, дачних будиночків, армування 
залізобетонних конструкцій з ненормованою 
міцністю. Сітка утворена з дротів, розташованих 
у двох взаємно перпендикулярних напрямках і 
зварених в місцях їх перетину методом точкового 
зварювання. Основна характеристика такої сітки - 
розмір сторони комірки по осях і діаметр дроту. За 
розмір сторони комірки сітки приймають відстань між 
осями сусідніх поздовжніх і поперечних дротів.

Код 
Розмір 

осередку (мм)
Розмір карти 

(м)

13000045 100х100 1х2

13000010 50х50 0,38х2

13000012 50х50 0,5х2

13000013 50х50 1х2

ШВЕЛЛЕР

Швелери активно використовують практично у всіх 
сферах промисловості. Вони незамінні в процесі 
зведення нових будівель і реставрації старих. 
Крім того, що швелер дозволяє надати загальній 
конструкції жорсткості і міцності, його популярність 
обумовлена ще й невисокою вартістю, а також 
можливістю підібрати потрібний розмір.

Код 
Номер 

швеллера
Довжина (м)

12505002 6 6

12505003 10 6

12505004 12 6

Металопрокат, металеві сітки

ШТУКАТУРНА СІТКА 
ОЦИНКОВАНА 

            СІТКА ОГОРОЖІ  
ЗВАРНА ОЦИНКОВАНА  

З ПВХ ПОКРИТТЯМ 

Використовується для штукатурення стін, 
коли перепади складають більше 4 см, також 
актуальна для монтажу фундаменту і армуваня 
залізобетонних конструкцій.

Сітка просічно-витяжна з горяче оцинкованого 
металевого листа. Застосовується для 
штукатурних робіт, а так само великого спектра 
облицювальних і плиткових робіт

Сітка рабиця оцинкована застосовується для 
виготовлення огорож , парканів, вольєрів та 
кліток.

Сітка просічно-витяжна з горяче оцинкованого 
металевого листа. Застосовується для 
штукатурних робіт, а так само великого спектра 
облицювальних і плиткових робіт

Використовується для збільшення міцності по-
верхонь стін і продовження терміну їх експлуатації 
(армування) в якості додаткової основи перед 
початком укладання плитки та кераміки, каменю 
і скла. Оцинкована зварна сітка якісна своєю 
стійкістю до корозії.

Сітка зварна оцинкована у рулонах покрита ПВХ 
для огородження прибудинкових територій, дач, 
садів чи офісних та житлових приміщень.

ШТУКАТУРНА СІТКА  
ЧОРНОВА 

СІТКА  
ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНА 

ЧОРНОВА

Металеві сітки

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)
Розмір 

осередку (мм)
13001002 1 30 12,5х12,5

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)
Розмір 

осередку (мм)
13002004 1 30 12х25

Код
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Розмір 

осередку (мм)
13000001 1,5 10 35
13000002 1,5 10 50

Код
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Розмір 

осередку (мм)
13003000 1,5 25 50х100

Код
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Розмір 

осередку (мм)
13002002 1 10 25х60

Код
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Розмір 

осередку (мм)
13002003 1 10 25х60

СІТКА 
РЯБИЦЯ 

ОЦИНКОВАНА

            СІТКА  
ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНА 

ОЦИНКОВАНА

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
Металеві сітки



ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ  
МАТЕРІАЛИ  

Тротуарна  
плитка

14020000

На сьогоднішній день тротуарна плитка - один 
з найпопулярніших матеріалів для благоустрою 
територій. Бетонна бруківка витримує будь-які 
навантаження. Технічні характеристики гарантують 
довговічність каменю навіть в найскладніших 

кліматичних умовах. У сучасному будівництві 
створення візерунків та орнаментів з тротуарної 
плитки - це свого роду мистецтво. Через те 
різноманітність форм і широка кольорова гама роблять 
бруківку найбільш популярним і зручним матеріалом.
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ҐРУНТІВКИ   
Ґрунтівка глибокого проникнення

– Ґрунтівка глибокого 
проникнення 

– Ґрунтівка адгезійна 
– Ґрунт-фарба 

– Антимікробна ґрунтівка

Ґрунтівки
стр. 9–11

ARTISAN 
ҐРУНТІВКА  
ЛИМОНКА

С-7

SHTOCK 
ГЛИБОКОПРОНИКНА 

ҐРУНТІВКА 
TIEFENGRUND 

 G2

CERESIT 
ҐРУНТІВКА 

R 777

Ґрунтівка призначена для підготовки 
зовнішніх і внутрішніх мінеральних поверхонь 
перед нанесенням штукатурки, шпаклівки, 
облицюванням плитки, влаштуванням підлог. 
Завдяки малому розміру часток, досягається 
глибоке проникнення і виконується укріплення 
відносно товстого шару основи.

Водно-дисперсійна концентрована ґрунтівка 
призначена для підготовки поглинаючих 
мінеральних основ та збільшення міцності 
зчеплення самовирівнювальних сумішей Ceresit 
із бетонними, цементно-піщаними, ангідритовими 
основами. Підвищує адгезію до мінеральних 
основ і знижує поглинаючу здатність підстави. 
Придатна для підлог з підігрівом. 

Витрата:
0,1 - 0,25 л/м2

Витрата:
0,1 - 0,2 л/м2

Код Об’єм (л)
10801030 1
10801007 2
10801010 3
10801008 5
10801009 10 

Код Об’єм (л)
10107066 10

Код Об’єм (л)
10610506 10

МОМЕНТ 
ҐРУНТІВКА  

ІНТЕР`ЄР

МОМЕНТ 
ҐРУНТІВКА

CERESIT 
ҐРУНТІВКА  
ГЛИБОКО- 

ПРОНИКНА 
СТ17

SHTOCK  
ҐРУНТІВКА- 

КОНЦЕНТРАТ  
AQUASTOP PRO

G3

Ґрунтівка глибокопроникна «Момент Ґрунт 
Інтер’єр» призначена для укріплення та 
просочування пористих, неміцних та сильно- 
поглинаючих основ (легкий бетон, штукатурки, 
гіпсові та цегляні поверхні), а також підвищення 
адгезії подальшого покриття до основи 
всередині приміщення. 

Ґрунт «Момент» використовується для укріплен-
ня та просочення пористих, неміцних та сильнопо-
глинаючих основ (легкий бетон, штукатурки, гіпсові 
та цегляні поверхні) всередині і зовні приміщен-
ня, а також підвищує адгезію покриття до основи 
та зменшує водопоглинання. Для необхідного ре-
зультату продукт рекомендується наносити на чисті 
та сухі основи. Не містить органічних розчинників.

Ґрунт СТ-17 один з незамінних інструментів 
для ремонту, він використовується для 
просочення та скріплення поверхонь перед 
нанесенням різноманітних оздоблювальних 
покриттів. Застосовується на пористих та 
вологопоглинаючих поверхнях (бетон, цегла, 
гіпс, штукатурка), а також сприяє збільшенню 
адгезії та зменшує водопоглинання. Для 
отримання необхідного результату продукт 
рекомендується наносити на чисті та сухі основи.

Ґрунтівка призначена для зміцнення і 
просочення пористих, неміцних і сильно 
поглинаючих основ (легкий бетон, штукатурка, 
гіпсові та цегляні поверхні).
Маленькі частинки ґрунтівки проникають в 
основу і надійно закривають пори.
Підвищує адгезію до основи. Можна 
використовувати як добавку в розчини для 
підвищення їхньої пластичності, адгезії та 
вологостійкості.

Витрата:
0,1 - 0,2 л/м2

Витрата:
0,1 - 0,2 л/м2

Витрата:
0,1 - 0,2 л/м2

Витрата:
0,1 - 0,3 л/м2

Витрата:
0,1 - 0,2 л/м2

Витрата: 
0,1 – 0,2 л/м2

SHTOCK 
ҐРУНТІВКА

Витрата:
0,1 - 0,2 л/м²

Код Об’єм (л)
10102004 2
10102005 5
10102006 10

Код Об’єм (л)
10610507 1

Код Об’єм (л)
10102001 2
10102002 5
10102003 10

Код Об’єм (л)
10610502 5
10610501 10

Код Об’єм (л)
10102007 2
10102008 5
10102009 10

Код Об’єм (л)
10102010 2
10102011 5
10102012 10

Ґрунтівка застосовується для обробки мінераль-
них поверхонь, перед укладанням паркету, кера-
мічної плитки, фарбуванням, наклеюванням шпа-
лер і штукатурними роботами. Використовується 
для зміцнення верхнього шару, підвищення адге-
зії пористого бетону, гіпсових плит, монолітних під-
лог, штукатурок і інших поверхонь. Застосовують 
як добавку в розчини для підвищення їхньої плас-
тичності, адгезії, вологостійкості.

Ґрунт СТ-17 СУПЕР особливо ефективний перед 
наклеюванням тонкошарових шпалер та фарбу-
ванням водно-дисперсійними фарбами. Застосо-
вується для укріплення та просочення пористих, 
неміцних та сильнопоглинаючих основ, підвищує 
міцність поверхневого шару дуже слабких основ, 
підвищує адгезію покриття до основи та зменшує 
водопоглинання. Для отримання необхідного ре-
зультату продукт рекомендується наносити на чи-
сті та сухі основи.

Ґрунтівка глибокого проникнення

CERESIT 
ҐРУНТІВКА  
ГЛИБОКО- 

ПРОНИКНА 
СУПЕР СТ17

Ґрунт глибокого проникнення використовуєть-
ся для ґрунтування мінеральних поверхонь перед 
укладанням паркету, керамічної плитки, фарбуван-
ням, приклеюванням шпалер та штукатурними ро-
ботами. Скріплює основу, збільшує адгезію, має 
гарну просочувальну здатність. Можна використо-
вувати в якості добавки в бетон для підвищення 
пластичності, адгезії, міцності та вологостійкості. 
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Ґрунтівка адгезійна бетонконтакт 
застосовується для підготовки під обробку 
щільних, не вбираючих вологу поверхонь 
(монолітних і збірних бетонних і залізобетонних 
конструкцій) з метою підвищення адгезії до 
основи оздоблювальних покриттів (гіпсових, 
гіпсоізвесткових, цементно-вапняних, цементно-
піщаних штукатурок, фарб, шпаклівок і клеїв для 
плитки ) всередині і зовні приміщень.

Витрата:
0,3 - 0,75 кг/м2

KNAUF 
ГРУНТІВКА 

БЕТОКОНТАКТ

Бетоконтакт - це готова до застосування 
ґрунтівка для підвищення адгезії гіпсових 
штукатурок до бетону. Виготовлена на основі 
дисперсійної і синтетичної смоли з кварцовим 
піском, забарвлена в рожевий колір і стійка до 
дії лугів. Застосовується для внутрішніх робіт.

Витрата:
на один шар  

0,25 кг/м2

Ґрунт з кварцовим наповнювачем 
застосовується для попередньої обробки 
непоглинаючих поверхонь (монолітний 
бетон, селікатна цегла) та основ з високим 
водопоглинанням (комірчастий бетон), 
перед нанесенням гіпсових, вапняних, 
вапняно-цементних та інших штукатурок, 
клейових розчинів, а також перед 
приклеюванням гіпсових плит. 

Витрата:
0,25 - 0,5 кг/м2

SHTOCK 
БЕТОН- 

КОНТАКТ

Ґрунт застосовується для попередньої обробки 
та зміцнення підготовлених мінеральних основ 
перед нанесенням штукатурок, шпаклівок, кле-
їв для плитки, наливної підлоги та фарб. Нано-
ситься на основи з монолітного бетону, ліпного 
декору, ДВП, цегли, на цементно-вапняні та це-
ментно-піщані штукатурки, а також на поверхні, 
облицьовані керамічною плиткою. Використову-
ється для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Витрата:
0,2 - 0,3 кг/м²

ҐРУНТІВКИ   
Ґрунтівка глибокого проникнення, адгезійна

ҐРУНТІВКИ   
Ґрунт-фарба, ґрунтівка антимікробна

Код Вага (кг)
10610503 2,5
10610504 6,2
10610505 13

Код Вага (кг)
10102055 4,5
10102056 7,5
10102057 15

Код Вага (кг)
10505006 5
10505007 20

Код 
106105602

Код Вага (кг)
10801021 1,5
10801020 3
10801018 7,5
10801019 15

CERESIT 
ҐРУНТІВКА  

БЕТОНКОНТАКТ 
СТ 19

SHTOCK 
УНІВЕРСАЛЬНА 

ҐРУНТІВКА З КВАРЦЕВИМ 
НАПОВНЮВАЧЕМ

KREISEL 
ГРУНТУЮЧИЙ ЗАСІБ  

З КВАРЦЕВИМ 
НАПОВНЮВНЮВАЧЕМ 330

CERESIT 
ГРУНТУЮЧА ФАРБА 

СИЛІКОНОВА
СТ15

CERESIT 
ГРУНТУЮЧА 

 ФАРБА 
СТ16

Ґрунт застосовується для фінішної обробки 
поверхні перед нанесенням мінеральних, 
акрилових та мозаїчних штукатурок або може  
використовуватись як самостійне фінішне 
покриття для декорування приміщень. 
Наноситься на гіпсокартонні, бетонні, цегляні 
та інші мінеральні поверхні. Обмежує і 
вирівнює поглинаючу здатність поверхні, не 
зменшуючи її паропроникні властивості, для 
зовнішніх та внутрішніх робіт.

Ґрунтувальний засіб з кварцовим 
наповнювачем Kreisel 330 застосовується 
перед нанесенням мінеральних, силіконових, 
силікатно-силіконових, силікатних, акрилових 
та мозаїчних штукатурок. Спрощує процес 
формування фактури. Може тонуватися в 
кольорові гами декоративного покриття. 
Збільшує адгезію штукатурок до основи. 

Силіконова ґрунтівна фарба СТ-15 використову-
ється для підготовки основ під тонкошарові силі-
конові штукатурки та фарби. Скріплює поверхню 
та сприяє збільшенню адгезії декоративного ша-
ру, паропроникна, водостійка. Може застосову-
ватися на бетонних, цементно-піщаних, гіпсових 
поверхнях та інших мінеральних поверхнях зов-
ні та всередині приміщень. У фасадних системах 
скріпленої теплоізоляції застосовується для під-
готовки захисного армованого шару під обробку.

Ґрунтуюча фарба призначена для попередньої 
обробки онов з метою їх зміцнення і збільшення 
адгезії, а також полегшення виконання робіт 
з нанесення декоративних штукатурок і фарб. 
Застосовується на основах з бетону, цементно-
вапняних, цементно-піщаних штукатурок, 
цегли, на гіпсових поверхнях всередині і зовні 
будинків. У системах скріпленої теплоізоляції 
застосовується для підготовки захисного 
армованого шару під обробку.

Вага: 
14 кг

Витрата:
0,25 - 0,35 кг/м2

Об’єм: 
10 л

Витрата:
0,2 - 0,3 кг/м2

Об’єм: 
10 л

Витрата:
0,3 - 0,75 кг/м2

SNIEZKA 
ПРОТИГРИБКОВИЙ 

ЗАСІБ
ПУМА

CERESIT 
ҐРУНТІВКА З   

АНТИМІКРОБНОЮ  
ДОБАВКОЮ 

СТ99

Водний розчин біологічно активних речовин 
з додаванням допоміжних субстанцій, що 
посилюють їх дію. Готовий для використання 
біоцидний та біозахисний засіб. Застосовується 
у будівництві проти бактерій, грибків, плісняви, 
водоростей, моху, лишайника і дріжджів на стінах, 
штукатурці, покриттях клейових та емульсійних 
фарб. Може використовуватися всередині і 
ззовні приміщень.
Витрата: до 5 м2 з дм3 - залежно від виду основи 
та способу нанесення.

Ґрунтівка призначена для видалення грибків, 
лишайників, мохів і знищення мікроорганізмів, 
бактерій в мінеральних основах всередині і 
зовні будинків. Не застосовується на дерев’яних 
підставах. Має глибоку проникаючу дію, 
паропроникна. 
  Витрата ґрунтівки: 
- при розведенні водою 1: 2: 
  від 0,08 до 0,09 кг/м2 
- при розведенні водою 1: 5: 
  від 0,03 до 0,05 кг/м2

Об’єм:
1 л

Об’єм:
1 л

Ґрунт-фарба

Ґрунт-фарба

Ґрунтівка  
антимікробна

MGF 
ҐРУНТІВКА 

ECO GRUND 
M9

Ґрунтівка для внутрішніх робіт. Для підготовки 
основи перед нанесенням лакофарбових 
покриттів і при виконанні будівельних робіт. 
Має прозорий колір плівки після висихання. 

Витрата:
0,1 - 0,2 кг/м2

Код Об’єм (л)
10902024 1
10902025 5
10902026 10

КНАУФ 
ГРУНТІВКА 

ХАФТГРУНД

КНАУФ 
ҐРУНТІВКА 

ТІФЕНГРУНД

КНАУФ 
ГРУНТІВКА 

ГРУНДІРМІТТЕЛЬ

Ґрунтівка-концентрат зміцнює основу, зменшує 
подалі усадку будівельного розчину в 
процесі сушіння. Підвіщує адгезію поверхонь 
перед подальшим облицюванням плиткою, 
оштукатурюванні або влаштуванням підлог. 
Застосовується на цементно-вапняних, цегляних, 
бетонних і кам’яних основах. Рекомендується 
при підготовці поверхні піно-газобетону 
під подальше обштукатурювання гіпсовими 
штукатурками.

Ґрунтівка «Тіфенгрунд» призначена для 
обробки основи з метою зміцнення поверхні, 
зниження її поглинання і поліпшення адгезії 
фінішного покриття (шпаклівки, фарби, 
шпалери, облицювальної плитки тощо). 
Завдяки високій проникаючій здатності 
підходить для ґрунтування дрібнопористих 
матеріалів. Не містить розчинників і летючих 
речовин. 

Грундірміттель- паропроникна, лугостійка ґрунтів-
ка-концентрат жовтого кольору на основі водної 
полімерної дисперсії. Не містить розчинників 
і летючих речовин. Ґрунтівка призначена для 
попередньої обробки гігроскопічних поверхонь, 
наприклад, газо- і пінобетону, керамічної і силі-
катної цегли, керамзито- і шлакоблоків, гіпсових 
і цементних штукатурок. Ефективно знижує і 
регулює поглинаючу здатність основ, сприяє 
рівномірному схоплюванню розчинів гіпсових і 
цементних будівельних сумішей.

Витрата:
0,1 - 0,2 кг/м2 

на один шар 

Витрата:
0,1 - 0,2 кг/м2 

на один шар 

Витрата:
0,1 кг/м2  

(в нерозведеному  
вигляді)

Код Вага (кг)
10505020 5
10505021 10

Код Вага (кг)
10505004 5
10505005 10

Код Вага (кг)
10505014 5
10505015 10
10505016 15

Ґрунтівка  глибокого проникнення

Ґрунтівка 
глибокого проникнення Ґрунтівка адгезійна

ARTISAN 
ГРУНТ  

БЕТОНКОНТАКТ 
№15

Об’єм: 
10 л

Витрата:
0,3 - 0,75 кг/м2

SHTOCK 
ПЛАСТИФІКАТОР  

«ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ БЕТОНУ»

Витрата: 
 0,25 - 0,5 л  

на 50 кг  
цементу

SHTOCK 
ЗАМІННИК  

ВАПНА

Витрата: 
0,25 - 0,5 л  

на 50 кг  
цементу

Пластифікатори

Пластифікатор Shtock «Тепла підлога» призна-
чений для регулювання властивостей всіх гото-
вих до використання видів бетону (армованого 
та неармованого), розчинових сумішей та су-
хих будівельних сумішей. Використовується для 
улаштування стяжок, наливних та самовирівнюю-
чих підлог, в тому числі і для систем з підігрівом, 
а також для монолітного будівництва та інших 
бетонних конструкцій.

SHTOCK 
ПЛАСТИФІКАТОР  

«ТЕПЛА ПІДЛОГА»

Витрата: 
0,25 - 0,5 л  

на 50 кг  
цементу

Код Вага (кг)
11405010 1
11405011 5
11405012 10

Код Вага (кг)
11405004 1
11405005 5
11405006 10

Код Вага (кг)
11405001 1
11405002 5
11405003 10

Пластифікатори

Пластифікатор Shtock «Для всіх видів бетону» при-
значений для регулювання властивостей всіх го-
тових до використання видів бетону (армованого 
та неармованого), розчинових сумішей та сухих бу-
дівельних сумішей. Використовується для улашту-
вання стяжок, монолітного будівництва, кладочних 
та інших видів будівельних робіт.

Замінник вапна Shtock «Для штукатурно-кладоч-
них робіт» призначений для регулювання власти-
востей цементно-піщаних розчинів, які постійно 
піддаються атмосферним впливам і мають підви-
щені вимоги до морозостійкості та водонепроник-
ності. Рекомендована при проведенні штукатур-
них робіт та при укладанні будь-якого типу цегли, 
газобетонних та пінобетонних блоків.

SHTOCK 
ПЛАСТИФІКАТОР 

«ПРОТИМОРОЗНИЙ»

Витрата: 
0,6 л - 1,4 л  

на 50 кг  
цементу

Код Вага (кг)
11405007 1
11405008 5
11405009 10

Протиморозний пластифікатор Shtock призна-
чений для регулювання властивостей всіх го-
тових до використання видів бетону (армова-
ного та неармованого), розчинових сумішей та 
сухих будівельних сумішей. Використовується 
для улаштування стяжок, монолітного будівниц-
тва, кладочних та інших видів будівельних ро-
біт при низьких та мінусових температурах від 
+5 °С до -15 °С.

Код 
10102013

Код 
10102041

Код 
10301046

Код 
10102016

Код 
10603051



13

Загально- 
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штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клея для плитки, клей для керамограніту

– Клея для плитки 
– Кольоровий шов 

– Витратні матеріали  
для облицювання 

– Матеріали  
для влаштування підлог 

– Штукатурки 
– Шпаклівка 

– Клея, розчини для мурування 
– Клейові суміші  

для теплоізоляції 
– Допоміжні матеріали  

для армування

Будівельні 
суміші та 
допоміжні 
матеріали
стр. 13–32

POLIMIN 
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ 

СТАНДАРТ-ПЛЮС 
П-12  

BAUMIT 
БАЗОВА КЛЕЙОВА СУМІШ 

ДЛЯ ПЛИТКИ
BASIC

SHTOCK 
МОРОЗОСТІЙКА КЛЕЙОВА  

СУМІШ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ 
КЕРАМІЧНОЮ ПЛИТКОЮ

МОМЕНТ 
КЛЕЮЧА  

СУМІШ  
ДЛЯ ПЛИТКИ

KREISEL 
КЛЕЙОВА СУМІШ 

ДЛЯ ПЛИТКИ 
102

ARTISAN 
КЛЕЮЧА СУМІШ 
УНІВЕРСАЛЬНА 

С-11

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ  

ДЛЯ ПЛИТКИ  
CERAMIC, СМ 11

Клейова суміш призначена для вкладання 
керамічних та інших облицювальних 
матеріалів з водопоглинанням не менше 3%,  
розміром не більше 40х40 см на бетонних, 
цегляних та оштукатурених основах, що не 
деформуються, всередині та зовні будівель. 
Водо- та морозостійка.

Базова клейова суміш для плитки 
модифікована. Клейова суміш для 
облицювання керамічною плиткою, плиткою 
з натурального та штучного каменю розміром 
не більше 40х40 см на стіни та підлогу (міцну, 
недеформовану поверхню). Для внутрішніх 
та зовнішніх робіт. Водо- та морозостійка. 
Рекомендована товщина клейового шару: 
2-10 мм.

Клейова суміш для облицювання керамічною 
плиткою на стіні та підлозі з водопоглинанням не 
менше 1% (плитка з кераміки, фаянсу розміром не 
більше 40х40 см) до міцних поверхонь, що не де-
формуються, стабільних та підготовлених повер-
хонь усередині будівель. При додаванні ґрунтів-
ки «Shtock» у суміш та використанні морозостійкої 
плитки можна застосовувати для облицювання 
будівель зовні на недеформовані основи.

Клеюча суміш для плитки “Момент” 
використовується для облицювання керамічною 
і фаянсовою плиткою (розмірами не більше 
30х30 см з водопоглинанням понад 3%) міцних 
основ, що не деформуються - бетон, цегла, 
цементно-піщані та цементно-вапняні поверхні.

Суміш  призначена для приклеювання керамічної 
плитки на стіни і підлоги з вологовбиранням >3% 
(глазурована і теракотова плитка) до міцних, неде-
формованих, поверхонь з сильною адгезією все-
редині приміщень, а у випадку застосування мо-
розостійкої плитки - зовні приміщень у місцях, які 
не піддаються значним деформаціям облицюван-
ня внаслідок перепадів температур. Витрата зале-
жить від розміру зубців терки під обраний розмір 
плитки та від нерівності основи і може варіюватися 
від 2 до 7,8 кг/кв.м.

Клеюча суміш для плитки універсальна 
призначена для приклеювання керамічних або 
кам’яних плиток розміром не більше 30х30 см. 
Застосовується по міцних, недеформованих 
основах всередині або зовні будівель. 
Високопластична, морозостійка, водостійка, 
екологічно чиста, не має усадки. Максимальна 
товщина шару – 10 мм.

Клейова суміш використовується для облицю-
вання керамічної плитки з водопоглинанням не 
менше 1%, тобто плитки з фаянсу та кераміки, 
розміром не більше ніж 40х40 см. Наносять її 
на цегляні, бетонні,  цементно-піщані та цемент-
но-вапняні поверхні. Застосовується по міцних, 
недеформованих основах зовні і всередині 
будівель. Витрата залежить від розміру зубців 
терки під обраний розмір плитки та від нерівності 
основи і може варіюватися від 2 до 7,8 кг/м2.

Вага:
25 кг 

Витрата:
2 - 7,8 кг/м2 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,5 - 7 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
 2 - 7,6 кг/м²

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 2 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
 2 до 7,8 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 2 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2 - 7,8 кг/м2

12200103

10101002

10620101

1061010110101023

10601001 10802018

Клея для плитки

Клея для плитки

CERESIT 
ШВИДКОТВЕРДІЮЧА 

КЛЕЮЧА СУМІШ 
EXPRESS СМ 12

Швидкотвердіюча клеюча суміш використо-
вується для облицювання бетонних, цегляних, 
цементно-піщаних та цементно-вапняних 
поверхонь керамічною плиткою та плиткою зі  
штучного каменю. Використовується на міцних 
недеформованих поверхнях, на стінах та підлозі 
всередині та зовні приміщень. Завдяки корот-
котривалому набору міцності особливо зручна 
для швидкого облицювання, наприклад, при 
роботах в коридорах, переходах, сходах. 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 - 6 кг/м2

10101000

Клей  
для керамограніту

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ ДЛЯ ПЛИТКИ 

COMFORT GRES
CM 11 PLUS

Суха суміш призначена для облицювання бетон-
них, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапня-
них, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних 
і вертикальних поверхонь, що не деформуються, 
керамічними плитками розмірами не більше ніж 
50 x 50 см із водопоглинанням не менше 0,5%. Та-
кож дозволено облицювання горизонтальних по-
верхонь, що не деформуються, керамогранітни-
ми плитками розмірами не більше ніж 50 x 50 см 
із водопоглинанням не менше 0,5%. Витрата зале-
жить від розміру зубців терки під обраний розмір 
плитки та від нерівності основи.

Вага:
25 кг

Витрата: 
2 - 7,8 кг/м2

10101004
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клей еластичний

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клей для керамограніту

SHTOCK 
ПОСИЛЕНА КЛЕЙОВА СУМІШ  

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ 
КЕРАМІЧНОЮ ТА 

КЕРАМОГРАНІТНОЮ  
ПЛИТКОЮ

KREISEL 
КЛЕЙОВА  СУМІШ  

ДЛЯ  КЕРАМОГРАНІТА 
105

ARTISAN 
КЛЕЮЧА  

СУМІШ  
ДЛЯ РОБІТ ЗОВНІ 

“SUPER” 
С-12

Клейова суміш призначена для облицювання 
настінною і підлоговою плиткою (керамічною, 
клінкерною,
керамогранітною, розміром не більше 40х40 
см) міцних підготовлених поверхонь усередині 
будівель. При використанні 
морозостійкої плитки застосовується для 
облицювання зовні будівель на недеформовані 
основи.

Суміш призначена для приклеювання кераміч-
них плиток на стіни і підлогу вологовбиранням 
< 0,5% (особливо порцелянового керамограніту) 
як до міцних поверхонь, так і до деформованих 
з високою або слабкою адгезією всередині, а 
у випадку використання морозостійкої плитки 
- зовні будинків, а також на терасах і балконах. 
Витрата залежить від розміру зубців терки під 
обраний розмір плитки та від нерівності основи і 
може варіюватися від 2 до 7,8 кг/м2.

Артісан С-12 - клеюча суміш для плитки 
призначена для приклеювання керамічних 
плиток або кам’яних плиток, як зовні, так 
всередині будівель, а також - плитки на 
плитку. Високопластична, морозостійка, 
водостійка, не горить, екологічно чиста. 
Товщина шару: 2-10 мм. 

Вага:
25 кг 

Витрата:
2 - 7,6 кг/м²

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2 - 7,8 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 2 кг/м2
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POLIMIN 
КЛЕЙ ДЛЯ  

КЕРАМОГРАНІТУ  
ТА КАМЕНЮ  

“ГРЕС-КЛЕЙ” 
П-14  

POLIMIN 
КЛЕЙ  

ПІДВИЩЕНОЇ  
АДГЕЗІЇ  

“МУЛЬТІ-КЛЕЙ” 
П-22  

Клейова суміш призначена для закріплення 
керамогранітних облицювальних матеріалів 
для стін та підлоги з водопоглинанням від 0,2%, 
розміром не більше 60х60 см. Застосовується на 
бетонних, цегляних та оштукатурених основах, 
що не деформуються, всередині та зовні 
будівель. Пластична, водо- та морозостійка.

Клейова суміш  призначена для закріплення 
різних облицювальних матеріалів з 
водопоглинанням від 0,2%, розміром не 
більше 60х60 см (граніт, грес, кам’яне литво) 
на стіни і підлогу, а також плитка на плитку як 
всередині, так і зовні приміщень. Ефективна 
при облицюванні «теплої підлоги» з водяним 
обігрівом. Водо- та морозостійка.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
 2 - 7,8 кг/м2 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 - 4,1 кг/м2  
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BAUMIT 
ВИСОКОЕЛАСТИЧНА 

КЛЕЙОВА СУМІШ  
FLEXTOP

POLIMIN 
СУМІШ  

ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ 
ЕЛАСТИЧНА 

П-24

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ 

 MEGA 
СМ 22

SHTOCK 
КЛЕЙОВА СУМІШ  

ДЛЯ ПЛИТКИ  
ЕЛАСТИЧНА

KREISEL 
КЛЕЙОВА СУМІШ  

ДЛЯ ПЛИТКИ  
ЕЛАСТИЧНА 

104

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА 

ДЛЯ  ПРИРОДНОГО 
КАМЕНЯ FLEX 

СМ 117

BAUMIT 
 УНІВЕРСАЛЬНА ЕЛАСТИЧНА 

КЛЕЙОВА СУМІШ 
FLEXUNI

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ ЕЛАСТИЧНА 

ДЛЯ ПРИРОДНОГО  
КАМЕНЯ  

PRO CМ 117

CERESIT 
ЕЛАСТИЧНА 

КЛЕЮЧА  
СУМІШ  

СМ 17

Високоеластична клейова суміш  використовуєть-
ся для приклеювання плиткових матеріалів різ-
ного виду і формату на деформовані основи, що 
підлягають механічним та термічним навантаже-
ням (підлога з підігрівом), плитки з граніту, мозаїки, 
плитки з натурального або штучного каменю, ке-
рамограніту, а також облицювання методом «плит-
ка на плитку». Використовується для облицюван-
ня душових кімнат, резервуарів для зберігання 
води, балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, 
експлуатованих покрівель. Водо- та морозостійка. 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Рекомендована 
товщина клейового шару: 2-10 мм.

Клейова суміш  призначена для облицювання 
мінеральних основ підвищеної щільності 
(бетон, армоцементні плити, азбошифер) 
різними видами плит та плиток з штучного 
та природного каменю, граніту та бетонної 
плитки, з водопоглинанням від 0,2%, 
розміром не більше 80х80 см. Ефективна при 
облицюванні терас, балконів, «теплої підлоги» 
з водяним та електричним обігрівом. Водо- та 
морозостійка.

Суха суміш Ceresit CM 22 призначена для обли-
цювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, 
цементно-вапняних, гіпсових та інших мінераль-
них та органовмісних вертикальних і горизонталь-
них поверхонь, що деформуються, всередині та 
зовні приміщень керамічними та керамогранітни-
ми плитами, а також плитами зі штучного та при-
родного каменю (із стійким забарвленням) вели-
кого формату. Рекомендується для облицювання 
підлог з підігрівом, фасадів, терас, балконів, ба-
сейнів та резервуарів з технічною водою.

Суміш застосовується для приклеювання 
керамічних або кам’яних плиток, скломозаїки, 
мармуру темних порід, порцелянових плиток 
на основи, які піддаються вібраційним та 
тепловим деформаціям, наприклад: гнучкі 
перегородки, гіпсокартон, сходини, тераси 
та балкони, які підігріваються, басейни та 
резервуари. Використовується для зовнішніх 
та внутрішніх робіт. 

Високоеластична універсальна клейова суміш 
для облицювання усіма видами плитки Kreisel 
104 призначена для облицювання всіма видами 
настінної та підлогової плитки, крім мармуру, в 
тому числі плитки великого формату, як до міцних 
основ, так і до тих, що зазнають деформації все-
редині приміщень, так і при використанні морозо-
стійкої плитки ззовні будівель. Товщина шару 2-15 
мм. Витрата залежить від розміру зубців терки під 
обраний розмір плитки та від нерівності основи і 
може варіюватися від 2 до 7,8 кг/кв.м.

Клейова суміш СМ-117 використовується 
для облицювання плиткою зі штучного та 
природного каменю, скла, щільного бетону, 
керамограніту, крім мармуру, зовні та всередині 
приміщень.  Наносять клейовий розчин на 
мінеральні поверхні з високою щільністю (бетон, 
природний камінь). Ефективна для облицювання 
басейнів та резервуарів. На поверхнях, що 
знаходяться під впливом атмосферних опадів - 
цоколь, балкони, тераси, на підлогах з підігрівом, 
без видалення старої плитки - “плитка по плитці”. 
Витрата залежить від розміру зубців терки під 
обраний розмір плитки та від нерівності основи.

Універсальна еластична клейова суміш 
для облицювання керамічною плиткою, 
керамогранітом, мозаїкою, плиткою з 
натурального та штучного каменю (крім мармуру), 
а також облицювання методом «плитка на 
плитку» на основи, що підлягають деформації. 
Використовується для облицювання душових 
кімнат, резервуарів для зберігання води, 
балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, 
експлуатованих покрівель. Водо- та морозостійка. 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Рекомендована 
товщина клейового шару: 2-10 мм.

Суха суміш Ceresit CМ 117 Pro призначена 
для облицювання бетонних, цегляних, 
цементно-піщаних, цементно-вапняних, 
гіпсових та інших мінеральних горизонтальних 
і вертикальних поверхонь, у тому числі підлог 
з підігрівом, всередині та зовні будівель 
керамічними, керамогранітними плитками та 
плитками зі штучного каменю розмірами не 
більше ніж 80х80 см із водопоглинанням від 
0%. Розчинова суміш також ефективна для: 
облицювання басейнів і резервуарів;  обли-
цювання поверхонь без видалення старої 
плитки, тобто «плитка по плитці», за винятком 
облицювання на глазурованій поверхні.

Клейова суміш СМ-17 використовується для 
облицювання будь-якого типу та розміру 
плитки, крім мармуру, на будь-які поверхні 
зовні та всередині приміщень.  Ефективна 
для облицювання басейнів та резервуарів, 
на поверхнях, що знаходяться під впливом 
атмосферних опадів - цоколь, балкони, тераси, 
на підлогах з підігрівом, без видалення старої 
плитки - “плитка по плитці”, на поверхнях 
пофарбованих масляними фарбами, 
облицювання камінів та печей. Витрата залежить 
від розміру зубців терки під обраний розмір 
плитки та від нерівності основи.

Вага:
25 кг 

Витрата:
1,5 - 7 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата:
2 -7,8 кг/м2 

Вага:
25 кг

Витрата:
2,7 - 6 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2 - 7,6 кг/м²

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2 - 7,8 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,9 - 7,6 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,5 - 7 кг/м2

Вага:
27 кг 

Витрата: 
1,9 - 7,6 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 - 7,1 кг/м2
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Клей еластичний

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ ДЛЯ 

 ПЛИТ НА ПІДЛОГУ 
PRO СМ 12

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ ДЛЯ ПЛИТКИ

CM 11 PRO

CERESIT 
КЛЕЮЧА СУМІШ ДЛЯ 

ПЛИТ НА ПІДЛОГУ 
СМ 12

Клейова суміш СМ-12 PRO використовується для 
облицювання міцних недеформованих горизон-
тальних,  бетонних та цементно-піщаних поверхонь 
керамічною, керамогранітною та плиткою зі  штуч-
ного каменю. Висока пластичність забезпечує мак-
симальне зчеплення з основою, що є ефективним 
при використанні плит великого розміру на гори-
зонтальних поверхнях. Використовується всереди-
ні приміщень. Витрата залежить від розміру зубців 
терки під обраний розмір плитки та від нерівно-
сті основи.

Суха суміш призначена для облицювання 
бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цемент-
но-вапняних, гіпсових та інших мінеральних 
горизонтальних і вертикальних поверхонь, що не 
деформуються, керамічними плитками розмірами 
не більше ніж 40 х 40 см із водопоглинанням 
не менше 0,5%. Дозволяється облицювання 
горизонтальних поверхонь керамогранітними 
плитками розміром не більше ніж 30 х 30 см і з 
водопоглинанням менше 0,5%. Витрата залежить 
від розміру зубців терки під обраний розмір 
плитки та від нерівності основи.

Вага:
27 кг 

Витрата:
1,9 до 7,6 кг/м2

Вага:
27 кг

Витрата: 
2 - 7,8 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,9 - 7,6 кг/м2
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Клейова суміш СМ-12 використовується 
для облицювання міцних недеформованих 
вертикальних та горизонтальних,  бетонних 
та цементно-піщаних поверхонь керамічною, 
керамогранітною та плиткою зі  штучного 
каменю. Використовується всередині та 
зовні будівель. Витрата залежить від розміру 
зубців терки під обраний розмір плитки та від 
нерівності основи.

Клей  
для керамограніту

KREISEL 
КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ 

ПЛИТКИ ПОСИЛЕНА
103

Суміш призначена для приклеювання керамічної 
плитки на стіни і підлогу з  вологовбиранням > 
0,5%  до міцних основ всередині - а  у випадку за-
стосування морозостійкої плитки - зовні будинків 
у місцях, які не піддаються значним деформаціям 
облицювання в результаті перепаду температур. 
Підходить також для укладання керамогранітної 
плитки всередині приміщень при житловому 
будівництві.. Витрата залежить від розміру зубців 
терки під обраний розмір плитки та від нерівності 
основи і може варіюватися від 2 до 7,8 кг/кв.м.

Вага:
25 кг 

Витрата:
2 до 7,8 кг/м2
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

SHTOCK 
ТЕРМОСТІЙКИЙ  

КЛЕЙ  
(1000°С)

KREISEL 
КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ 

НАТУР. КАМНЯ БІЛА ЕЛАСТ 
108

ARTISAN 
КЛЕЮЧА СУМІШ 

ТЕПЛОУТРИМУЮЧА 
С-18

МОМЕНТ 
КЛЕЮЧА СУМІШ 

ДЛЯ ПЛИТКИ 
ТЕРМОСТІЙКИЙ

POLIMIN 
КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦ. КАМІНІВ, 

ПЕЧЕЙ «ТЕРМО-КЛЕЙ»
П-11

CERESIT 
ЕЛАСТИЧНА КЛЕЮЧА СУМІШ 

ДЛЯ МАРМУРУ
CM 117 WHITE

Клеюча суміш призначена для кладки камінів 
та печей, а також для їх облицювання плиткою. 
Рекомендується для облицювання підлоги з 
підігрівом. 
Стійка до навантажень та перепадів температур 
до 1000 °C. Перед застосуванням необхідно 
ознайомитись з інструкцією і чітко виконувати 
алгоритм дій при виконанні робіт.

Біла еластична клейова суміш для натурального 
каменю Kreisel 108 призначена для облицювання 
мармуром, мозаїкою та іншими плитами з натураль-
них та штучних матеріалів світлих порід, а також 
облицювання «плитка на плитку», використовуєть-
ся на деформованих основах та для облицювання 
підлог з підігрівом, облицювання душових кімнат, 
басейнів,  балконів, терас, експлуатованих покрі-
вель. Витрата залежить від розміру зубців терки під 
обраний розмір плитки та від нерівності основи..

Клеюча суміш теплоутримуюча призначена для 
облицювання камінів, печей та теплої підлоги. 
Використовується для приклеювання керамічної 
та кам’яної плитки,  (крім мармуру), мозаїки. 
Зручна у використанні, високопластична, стійка 
на вертикальних поверхнях, має міцну адгезію, 
водостійка.

Клей для плитки «Термостійкий» ТМ «Момент» при-
значений для облицювання міцних вертикальних і 
горизонтальних бетонних і цементно-піщаних по-
верхонь, цоколів, терас, балконів, підлог з підігрі-
вом керамічною і керамогранітною плиткою, а та-
кож плиткою з натурального та штучного каменю 
(окрім мармуру та мозаїки) всередині та зовні буді-
вель. Рекомендується для облицювання камінів та 
печей, поверхні яких нагріваються не вище тем-
ператури +70 °С.

Клейова суміш Polimin П-11 призначена для 
вкладання керамічних облицювальних 
матеріалів на печі, каміни та «теплу» підлогу, а 
також для облицювання бетонних, цегляних та 
інших основ, що не деформуються, всередині 
та зовні будівель. Температура експлуатації 
від -300С до +1600С. Стійка до зміщення, водо 
– морозостійка.

Суха суміш призначена для облицювання бетон-
них, цегляних, цементно¬піщаних, цементно-вап-
няних, гіпсових та інших мінеральних горизон-
тальних і вертикальних поверхонь, в тому числі 
тих, що обмежено деформуються, всередині та 
зовні будівель плитками з мармуру та природно-
го і штучного каменю світлих порід, а також мо-
заїчними і скляними плитками розмірами не біль-
ше ніж 80х80 см. 

Вага:
25 кг 

Витрата:
2 - 7,8 кг/м2

Вага:
20 кг 

Витрата: 
від 1,2 кг/м2

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 1,8 кг/м2

Вага:
20 кг 

Витрата: 
2 - 7,8 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 - 7,2 кг/м2

10610104

10601007

1080202110101024

12200102 10101048

Клей термостійкий

Клей термостійкий
Клей для мозаїки, 
мармуру

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клей термостійкий, для мозаїки, для мармуру

Вага:
20 кг 

Витрата:
2 - 4 кг/м²

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 

КОЛЬОРОВИЙ ШОВ



Суміш призначена 
для затирання швів 

керамічних, скляних 
облицювань, а також 

облицювань зі штучного 
і натурального каменю, 
та мармуру, покладених 

на міцні, стійкі до 
деформації поверхонь 

основи, при роботах 
на горизонтальних 

і вертикальних 
поверхнях всередині 

із зовні будівель, 
експлуатованих у 

звичайному середовищі. 
Витрати залежать 

від розміру плитки та 
ширини шва.

Суміш призначена 
для затирання 

швів керамічних, 
скляних облицювань, 

облицювань зі 
штучного та природного 

каменю, мармуру 
на вертикальних 

та горизонтальних 
поверхнях. 

Використовується в 
місцях з інтенсивним 

впливом води – душові, 
ванні кімнати, кухні,  
а також на основах, 
що деформуються: 

«тепла підлога», 
плити зі стружки, 
гіпсокартон, Для 

зовнішніх і внутрішніх 
робіт, захищає від 

плісняви, грибка та 
втрати кольору. Стійка 

до тріщин. Витрати 
залежать від розміру 

плитки та ширини шва: 
0,4 – 0,6 кг/кв.м.

CERESIT 
КОЛЬОРОВИЙ 

ШОВ  
CE33 PLUS

Вага:
2 кг 
Витрата: 
0,4 - 0,6 кг/м2

100  
БІЛИЙ

110 
СВІТЛО-СІРИЙ

114 
СІРИЙ

115 
СІРИЙ ЦЕМЕНТ

120 
ЖАСМИН

121 
СВІТЛИЙ БЕЖ

123 
БЕЖЕВИЙ

124 
ТЕМНИЙ БЕЖ

131 
ТЕМНО-

КОРИЧНЕВИЙ

132 
ТЕРАКОТОВИЙ

134 
КЛІНКЕР

136 
ЧЕРВОНИЙ

140 
ВАНІЛЬНИЙ

160 
МЯТА

161 
НЕФРИТОВИЙ

180 
СВІТЛО-

БЛАКИТНИЙ

116 
АНТРАЦИТ

117 
ЧОРНИЙ

125 
КАРАМЕЛЬ

130 
КОРИЧНЕВИЙ

138 
КРЕМОВИЙ

139 
ПЕРСИК

181 
НЕБЕСНО-

СИНІЙ

182 
ФІОЛЕТОВИЙ

CERESIT 
ЕЛАСТИЧНИЙ  
КОЛЬОРОВИЙ 
ШОВ 
СЕ 40

Вага:
2 кг 

Витрата: 
0,4 - 0,6 кг/м2

43 
БАГАМА

80 
БЛАКИТНИЙ

01 
БІЛИЙ

55 
ГОРІХОВИЙ

70 
ЗЕЛЕНИЙ

52 
КАКАО

46 
КАРАМЕЛЬ

50 
КЛІНКЕР

41 
НАТУРА

28 
ПЕРСИК

03 
ПРИРОДНЬО-

БІЛИЙ

34 
РОЖЕВИЙ

64 
СВІТЛО-

САЛАТОВИЙ

10 
СВІТЛО-СІРИЙ

83 
СИНІЙ

04 
СРІБЛЯСТИЙ

58 
ТЕМНО-

КОРИЧНЕВИЙ

88 
ТЕМНО-СИНІЙ

90 
ФІОЛЕТОВИЙ

49 
ЦЕГЛЯНИЙ

16 
ГРАФІТ

40 
ЖАСМИН

31 
КРЕМОВИЙ

67 
КІВІ

25 
САХАРА

79 
СВІТЛО-

БЛАКИТНИЙ

07 
СІРИЙ

47 
СІЄНА

37 
ЧИЛІ

18 
ЧОРНИЙ
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Витратні матеріали для облицювання

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Самовирівнюючі суміші

ПРОФІЛЬ 
ВНУТРІШНІЙ  
ДЛЯ ПЛИТКИ 

БІЛИЙ

ПРОФІЛЬ 
ЗОВНІШНІЙ 

ДЛЯ ПЛИТКИ 
БІЛИЙ

Спеціальні пристосування з пластмаси, використовувані при укладанні плитки для вирівнювання стиків і рядів плитки в горизонталь-
ній площині. Клини мають невелику ширину і дозволяють домогтись ідеально рівних швів між плитками. Вони виключають ймовірність 
нерівного укладання і зрушень плитки. Робота з цими пристроями не вимагає багато часу і наявності спеціальних навичок.

Профіль для кахельної плитки застосовується для обробки стиків, що утворюються при оздобленні приміщень кахельною плит-
кою. Застосування кутів для плитки надає приміщенню естетично закінченого вигляду. Куточки прикривають нерівні краї плитки, 
які утворюються при підрізуванні. 

Довжина:
2,5 м

Довжина:
2,5 м

Код Для плитки товщиною (мм)

10207009 7

10207010 8

10207011 9

Код Для плитки товщиною (мм)

10207012 7

10207013 8

10207014 9

Код Розмір (мм) Кількість (шт)

10707999 8 30

Хардекс 
ХРЕСТИКИ  

ДЛЯ КАХЕЛЮ

Дистанційні хрестики застосовуються при укладанні кахелю для формування рів-
них швів однакової ширини. Матеріалом для виготовлення хрестиків є пластик. 
Використання таких елементів більш раціональне рішення зі своїми перевагами. 
У першу чергу, вартість такого матеріалу не висока, а якщо хрестики використо-
вуються тільки в якості додаткових елементів, то не обов’язково переплачувати 
за товар. Пластикові вироби мають гнучку і м’яку структуру, а тому не пошкоджу-
ють плитку під час облицювальних робіт.

Пустотілі хрестики застосовуються при укладанні кахелю для формування 
рівних швів однакової ширини. Такі хрестики, пустотілі,  майстри використовують 
набагато частіше, оскільки вони легко вставляються в шов, наповнений клеєм, 
не видавлюючи його назовні. Щоб правильно розрахувати кількість хрестиків, 
необхідно пам’ятати, що витрати на 1 кв м становлять від 30 до 100 штук. Забез-
печує однакову ширину і розташування плитки два в один.

Кількість: 
50 - 200 шт.

Код Ширина шва (мм) Кількість в пачці (шт)

10716702 1 100

10716703 1,5 200

10716704 2 200

10716705 2,5 200

10716706 3 150

10716707 4 100

10716708 5 75

10716709 6 50

ХРЕСТИКИ  
ДЛЯ КАХЕЛЮ  

Т-ПОДІБНІ

Розмір:
8 мм 

Кількість: 
30 шт.

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
САМОВИРІВНЮЮЧА 

(2 - 20 мм) 
410

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
САМОВИРІВНЮЮЧА 

(3 - 15 мм)
412

ARTISAN 
САМОВИРІВНЮЮЧА СУМІШ  

ДЛЯ ПІДЛОГИ 
(5 - 20 мм)

С-42

BAUMIT 
САМОВИРІВНЮЮЧА 

СУМІШ (2 - 20 мм)
NIVELLO  

DUO

SHTOCK 
САМОВИРІВНЮЮЧА 

 СУМІШ  
ДЛЯ ПІДЛОГИ 

(5 - 20 мм)

BAUMIT 
САМОВИРІВНЮЮЧА  

СУМІШ (1 - 20 мм) 
NIVELLO  

QUATTRO

CERESIT 
САМОВИРІВНЮВАЛЬНА 

СУМІШ 
(3 - 15 мм)

CN 69

CERESIT 
САМОВИРІВНЮВАЛЬНА 

СУМІШ 
(1 - 10 мм) 

CN 72 

Тонкошарова самовирівнювальна суміш для 
підлоги Kreisel 410 призначена для виконання 
гладкого вирівнювального шару завтовшки 2-20 
мм, швидкого ремонту та заповнення невеликих 
нерівностей підлоги на бетонних та ангідридних 
основах та стяжках підлоги з цементно-піщаних 
розчинів з наступною укладкою лінолеуму, 
ковроліну, ламінату або плитки всередині 
приміщень. Технологічне пересування можливе 
через 5 годин. Підходить для підлог з підігрівом. 
Границя міцності на стиск не менше 30 МПа.

Суміш призначена для ручного виконання 
вирівнюючого шару товщиною від 3 до 15мм. Для 
внутрішніх робіт. Може бути застосовано для 
вирівнювання поверхні як у випадку нових, так 
і ремонтованих підлог та інших елементів. Тех-
нологічне пересування можливе через 6 годин. 
Границя міцності на стиск не менше 15 МПа.

Будівельний розчин С-42 використовується 
для виготовлення наливної самовирівнюючої 
підлоги практично на будь-якій поверхні. 
Товщина шару – 5-20 мм. Лити в один шар. 
Високоміцна, ідеально гладка поверхня, стійка 
до навантажень.

Самовирівнююча суміш призначена для 
нівелювання та вирівнювання цементних основ 
перед укладанням плитки, ламінату, ковроліну 
та інших покриттів. Використовується всере-
дині приміщень, зокрема і на «теплій підлозі». 
Експлуатація можлива через 4-5 годин після 
використання, товщина шару від 2 до 20 мм.

Суміш використовується для виготовлення 
наливних самовирівнюючих підлог (прошар-
ків) практично на будь-які, завчасно підго-
товленій основі, в житлових та суспільних 
будівлях. Товщина шару від 5 мм до 20 мм.

Швидкотвердіюча, самовирівнююча суміш 
призначена для нівелювання та вирівнювання 
поверхонь у житлових, громадських приміщен-
нях під подальше укладання керамічної плитки, 
лінолеуму, ПВХ-покриттів, ламінату та інших видів 
покриття для підлог, у тому числі з підігрівом. 
Для внутрішніх робіт. Для ручного та механізо-
ваного нанесення. Пересування можливе через 
2-3 години після використання.

Самовирівнювальна суміш призначена для 
вирівнювання бетонних основ і стяжок підлоги 
із цементно-піщаних розчинів, легкого бетону з 
наступною укладкою таких покриттів, як ліноле-
ум, ковролін, ламінат, керамічна плитка, плитка 
ПВХ та інших покриттів у житлових, громадських, 
адміністративних та побутових приміщеннях з 
малою інтенсивністю впливу вологи. Самовирів-
нювальна суміш Ceresit CN 69 застосовується 
для влаштування підлог з підігрівом.

Суміш призначена для вирівнювання бетонних та 
цементно-піщаних основ для подальшого укла-
дання лінолеуму, ковроліну, ламінату, керамічної 
плитки, плитки з ПВХ, паркету та ін. покриттів у 
промислових, житлових, громадських, адміністра-
тивних та побутових приміщеннях, для улаштування 
покриттів підлог на складах, у підвалах, заводських 
цехах, майстернях і на горищах (мінімальна товщина 
шару – 6 мм); для ремонту бетонних, цементно-піща-
них основ підлоги, сходових маршів тощо. 

Вага:
25 кг 

Витрата:
1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата:
1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата:
1,6 кг/м2  

на 1 мм шару.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,6 кг/м²  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,5 кг/м²  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 кг/м2

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2,0 кг/м2  

на 1 мм шару

10604001 10604003

10804002 10620514

10610301

10620508

10106002 10106003

ХАРДЕКС 
КЛИНИ ДЛЯ

КАХЕЛЮ 
ВЕЛИКІ

ХАРДЕКС 
КЛИНИ ДЛЯ

КАХЕЛЮ 
МАЛІ

Кількість:
50 шт.

Кількість:
100 шт.

Куточки для плитки

Код Кількість (шт)

10707252 50

Код Кількість (шт)

2140973 Кліпси - 300, Клини - 100

Код Кількість (шт)

2140971 50 + 50

Код Кількість (шт)

10707151 100

VOREL 
КЛІПСИ І КЛИНИ  

ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ПРИ 
УКЛАДАННІ КЕРАМІЧНОЇ 

ПЛИТКИ

VOREL 
КЛІПСИ І КЛИНИ  

ДЛЯ ВИРІВНЮВАН-
НЯ КЕРАМІЧНОЇ  

ПЛИТКИ

Кількість:
Кліпси - 300 шт. 
Клини - 100 шт.

Кількість:
Комплект 

50+50 шт./уп.

Профілі

МОМЕНТ 
РІВНА 

ПІДЛОГА

Суміш призначена для вирівнювання бетонних, 
цементно-піщаних та ангідритових основ підлоги 
з подальшим укладанням лінолеуму, ковроліну, 
ламінату, керамічної плитки, плит із ПВХ та інших 
полімерних покриттів у житлових, громадських, 
адміністративних будівлях, а також на об’єктах 
соцкультпобуту з малою інтенсивністю дії рідин. 
Суміш не застосовується як покриття для підлоги.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 кг/м2  

на 1 мм шару

10106030

Самовирівнюючі суміші
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БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Стяжка

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Штукатурки цементні

Стяжка

KREISEL 
ШТУКАТУРКА  

ВАПНЯНО-ЦЕМЕН.
МАШИНННА 

501

BAUMIT 
ШТУКАТУРНА СУМІШ 

MPI 25

SHTOCK 
ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА 

ШТУКАТУРКА

ARTISAN 
МІНЕРАЛЬНА 
ШТУКАТУРКА 

СІРА 
С-30

POLIMIN 
ШТУКАТУРКА  

ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА 
“КЛАСИЧНА” 

ШВ-1

POLIMIN 
ШТУКАТУРКА  

ЦЕМЕНТНА  
“КЛАСИЧНА” 

ШЦ-2

Суміш використовується для вирівнювання 
гігроскопічних основ, стійких до деформації 
(цегла, легкий бетон тощо). Ефективна для 
ремонту старої штукатурки, як в середині 
сухих та вологих приміщень, так і назовні.

Модифікована цементно-вапняна штукатурна 
суміш для механізованого нанесення 
всередині приміщень.  Наносять на бетонні, 
цегляні основи, основи з керамоблоку та 
силікатної цегли, а також на стару штукатурку. 
Ефективна для влаштування стартових 
штукатурних покриттів всередині будівель.

Універсальний розчин для будівельних та 
ремонтних робіт у якості штукатурки для 
вирівнювання швів між панелями, стінами 
та щілинами, влаштування відкосів. Успішно 
застосовується для вирівнювання стін та стель. 
Високопластичний, має високу адгезію до 
будь-яких  поверхонь. Не утворює тріщин. Має 
теплоізоляційні властивості.

Машинна вапняно-цементна штукатурка “Kreisel 
501” призначена для машинного або ручного 
нанесення традиційних одно- та багатошарових 
штукатурок на стіни й стелю з бетону, керамічних, 
вапняно-піщаних елементів та елементів з 
легкого бетону. Має високу адгезію до бетону, 
пластична. Використовується всередині та зовні 
будівель. 

Штукатурка цементно-вапняна призначена 
для виконання високоякісних штукатурних 
робіт на різноманітних мінеральних поверхнях 
(бетон, цегла) всередині приміщень та зовні 
для оштукатурювання стін, які захищені 
від зволоження. Рекомендована як для 
традиційного ручного, так і машинного 
нанесення. Пластична, паропроникна, 
тріщиностійка, не опливає на вертикальних 
поверхнях.

Штукатурка цементна призначена для 
виконання високоякісних штукатурних робіт на 
різноманітних мінеральних поверхнях (бетон, 
цегла). Рекомендована для штукатурення 
зовнішніх стін та стін у приміщеннях з 
вологим режимом експлуатації. Пластична, 
тріщиностійка, не опливає на вертикальних 
поверхнях, водо- та морозостійка.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,4 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 1,4 кг/м2 на  

1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 1,6 кг/м2 на  

1 мм шару

Вага:
20 кг 

Витрата: 
1,2 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,3 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

10610306

1220050110620401

1080300110607010

12200505

SHTOCK 
ЦЕМЕНТНА 

ШТУКАТУРКА

Цементна штукатурка застосовується для 
вирівнювання гігроскопічних основ, стійких до 
деформації (цегла, бетон тощо). Рекомендована 
для штукатурення фасадів та стін у приміщеннях 
із вологим режимом експлуатації (ванни, душові, 
кухні тощо). Застосовується для внутрішніх та 
зовнішніх робіт. 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
від 1,5 кг/м2 на  

1 мм шару

10610308

SHTOCK 
ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА 

АРМОВАНА ВОЛОКНОМ 
(25 - 100мм)

Суміш застосовується для вирівнювання 
поверхонь основи підлог перед нанесенням 
різноманітних покриттів. 
Ефективна для облаштування підлог з підігрівом. 
Для виконання плаваючих стяжок.
Застосовується для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2 кг/м² 

на 1 мм шару

10610304

SHTOCK 
ЦЕМЕНТНА  

СТЯЖКА 
ПОСИЛЕНА 

Суміш призначена для виконання цементних 
стяжок, а також плаваючих стяжок перед 
укладанням  різноманітних покриттів 
(плитка, лінолеум, ламінат тощо), а також 
для вирівнюючого шару в системі підлог з 
підігрівом.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
2 кг/м² 

на 1 мм шару 

10610302

ARTISAN 
СТЯЖКА 

ЧОРНОВА 
(15 - 100 мм)

С-43

Будівельний розчин С-43 використовується 
для влаштування стяжок підлоги по бетонних 
поверхнях. Товщина шару – 15-100 мм. Тільки 
для внутрішнього використання. Має тепло- 
та звукоізоляційні властивості. Еластична, 
накладається та вирівнюється вручну. Час 
схоплювання прошарку - до 48 годин. Нанесення 
нівелюючого шару – через 7 діб. 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 - 2,0 кг/м2 
на 1 мм шару

10804003

POLIMIN 
СТЯЖКА ЦЕМЕНТНА 

“АРМ” 
(більше 40 мм) 

СЦ-5

Суміш використовують для грубого вирівнюван-
ня підстави (стяжкою) під фінішні покриття (налив-
ні - до марки 200, плиткові і т.п.) після монтажних 
або в процесі ремонтних робіт як зовні, так і все-
редині будівлі. У стяжки товщиною більше 40 мм, 
з метою економії розчину і захисту від виникнен-
ня усадочних тріщин, рекомендовано додати ве-
ликий (розміром не більше половини товщини 
шару) заповнювач (керамзит, щебінь) у кілько-
сті, що не перевищує початкового обсягу роз-
чинної суміші.

Вага:
25 кг 

Витрата:
1,9 кг/м2  

на 1 мм шару

12200301

МОМЕНТ 
СТЯЖКА  

ДЛЯ ПІДЛОГИ 
(від 40 мм)

Суміш призначена для влаштування стяжок підло-
ги на жорсткій основі (товщина шару — від 30 мм). 
Стяжка може вкладатися на розділювальний шар 
(гідро-, тепло-, звукоізоляція) — у цьому випадку 
товщину шару потрібно розраховувати залежно 
від жорсткості тепло- або звукоізоляційного мате-
ріалу та ступеня впливу механічних навантажень, 
але мінімальний шар має бути не менше 40 мм. 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
 2,0 кг/м2  

на 1 мм шару

10107036

KREISEL 
ЦЕМЕНТНА 

СТЯЖКА 
440

Високоміцна цементна стяжка Kreisel 440 
призначена для ручного та механізованого 
нанесення всередині та ззовні будівель, 
виконання стяжок, в т.ч. теплої підлоги та сходів 
за умови армування. В якості основи може бути 
цементне в’яжуче, шари паро- та гідроізоляції, 
теплоізоляція та акустична ізоляція. Водо- та 
морозостійка. Товщина шару стяжки від 20 до 80 
мм. Границя міцності на стиск не менше 40 МПа.

Вага:
25 кг 

Витрата:
19 кг/м2  

на 1 см шару.

10604004

МОМЕНТ 
ШТУКАТУРКА  

ЦЕМЕНТНО- 
ВАПНЯНА

МОМЕНТ 
ШТУКАТУРКА 

ЦЕМЕНТНА

Штукатурка цементно-вапняна «Момент» 
призначена для вирівнювання та штукатурення 
мінеральних жорстких основ (цегляних, 
бетонних, керамзитобетонних) всередині 
будівель при товщині шару до 20 мм за одне 
нанесення. Затверділий штукатурний шар може 
бути основою для оздоблювання шпаклівками, 
тонкошаровими декоративними штукатурками, 
фарбами, плиткою.

Штукатурка цементна «Момент» призначена 
для вирівнювання і штукатурення мінеральних 
жорстких основ (цегляних, бетонних, 
керамзитобетонних) всередині та зовні будівель 
при товщині шару до 20 мм за одне нанесення. 
Придатна для застосування в приміщеннях із 
вологим режимом експлуатації. Затверділий 
штукатурний шар може бути основою для 
оздоблювання шпаклівками, тонкошаровими 
декоративними штукатурками, фарбами, плиткою.

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
1,7 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,7 кг/м2  

на 1 мм шару

10103018 10103015

Штукатурки  
цементні
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БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Штукатурки гіпсові

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Гіпсові шпаклівки

Суха штукатурна суміш на основі гіпсового 
в’яжучого зі спеціальними добавками. Має 
високу адгезію, що не дає усадки. Призначена 
для високоякісного оштукатурювання стін і стель 
машинним способом. Наноситься на всі звичайні 
тверді основи (цегляна кладка, цементна 
штукатурка, бетон тощо).  

Ротбанд Про - суха суміш на основі гіпсу з легким 
наповнювачем і полімерними добавками для 
високоякісного оштукатурювання вручну, а також 
механізованим способом стін і стель всередині 
приміщень з нормальною вологістю, в тому числі 
кухонь і ванних кімнат. Особливо підходить для 
ремонтних робіт на бетонних поверхнях.

Призначається для вирівнювання стін і стель, 
по різним основам (бетонних, оштукатурених, 
газобетонних, гіпсових, цегляних). 
Використовується для закладення великих 
тріщин, швів і дірок. Відрізняється винятковою 
білизною. Дозволяє нівелювати нерівності  
від 5 до 50 мм. Не дає усадкових тріщин.

НР Старт - суха суміш на основі гіпсу з мінераль-
ним наповнювачем і полімерними добавками для 
штукатурення вручну стін всередині приміщень з 
нормальною вологістю, в тому числі кухонь і ван-
них кімнат. При нанесенні на гладкі невбираючі 
основи, (наприклад, бетон) необхідна попередня 
обробка адгезійними ґрунтівками.

Ротбанд - суха суміш на основі гіпсу з легким 
наповнювачем і полімерними добавками для 
високоякісного оштукатурювання вручну стін 
і стель всередині приміщень з нормальною 
вологістю, в тому числі кухонь і ванних кімнат.

Використовується для вирівнювання стін і стель 
різних основ (оштукатурених, гіпсових, бетонних, 
газобетонних, цегляних). Застосовується для 
закладення тріщин, швів, заповнення дірок і 
забезпечує 87% білизни поверхні. Ця шпаклівка 
дозволяє нівелювати нерівності від 5 до 50 мм. 
Продукт не схильний до утворення усадочних 
тріщин. Не містить токсичних речовин і азбесту. У 
складі міститься перліт, який знижує навантажен-
ня на будівлі в порівнянні з цементними сумішами 
і надає шпаклівці більш високих теплоізоляційних 
і звукоізоляційних властивостей.

KNAUF 
МАШИННА ШТУКАТУРКА 

ГІПСОВА 
МП-75

Вага:  
30 кг 

Витрата: 
1 кг/м²  

на 1 мм шару

KNAUF 
ШТУКАТУРКА ГІПСОВА 

РОТБАНД  
ПРО СМС

Вага:  
30 кг 

Витрата: 
1 кг/м²  

на 1 мм шару

 EKO-GIPS
ШТУКАТУРКА 

ГІПСОВА 
ІЗО

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

KNAUF 
ШТУКАТУРКА 

ГІПСОВА 
НР-СТАРТ

Вага:
30 кг 

Витрата: 
9,5 кг/м² 

на 10 мм шару

KNAUF 
ШТУКАТУРКА ГІПСОВА 

РОТБАНД  
СМС

Вага:
30 кг 

Витрата: 
1 кг/м²  

на 1 мм шару

EURO-GIPS
ШТУКАТУРКА 

ГІПСОВА 
ІЗО

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

10501071

10501035

10401029

10501025 10501034

10401005

Штукатурки гіпсові

KNAUF 
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА 

МУЛЬТІ-ФІНІШ

KNAUF 
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА 

НР-ФІНІШ

KNAUF 
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА 

УНІФЛОТ

EKO-GIPS 
САТЕН

EURO-GIPS 
САТЕН

WEBER 
ШПАКЛІВКА  
VETONIT LR+

STABILL  
ШПАКЛІВКА 

PG-41

SNIEZKA 
АКРИЛ-ПУЦ  

СТАРТ+ФІНІШ

Уніфлот застосовується для високоякісного 
шпаклювання стиків між гіпсокартонними, 
звукопоглинальними плитами КНАУФ. Найчастіше 
використовується в тому випадку, якщо поверхня 
плит у подальшому буде шпаклюватися 
дорогими декоративними штукатурними 
сумішами або фарбуватися високовартісними 
водоемульсійними фарбами. Призначена для 
шпаклювання вручну без використання армуючої 
стрічки КНАУФ-плит з кромками типу ПЛК і ПЛУК.

Шпаклівка для вирівнювання стін і стель. 
Використовується для поновлення старих 
основ і дозволяє досягти абсолютної 
гладкості поверхні. Допускається 
нанесення безпосередньо на основу, 
що обробляється, без обов’язкового 
шару стартової шпаклівки. Продукт не 
схильний до усадочної деформації. Може 
використовуватися на старих пофарбованих 
поверхнях.

Шпаклівка Мульти-Фініш - це суха суміш на 
основі гіпсового в’яжучого з мінеральним 
наповнювачем і додаванням полімерних 
модифікаторів. Застосовується для 
шпаклювання необроблених і нерівних 
поверхонь, закладення стиків між збірними 
бетонними конструкціями, щілин і отворів. 
Мульти-Фініш також може застосовуватися для 
високоякісного декоративного оформлення 
поверхні всередині приміщення або 
підготовки її під фарбування.

Шпаклівка для швів Фугенфюллер 
виготовлена з гіпсу з мінеральними 
добавками, що сповільнюють схоплювання і 
утримують воду. Призначена для закладення 
швів (у комбінації з армуючою стрічкою), 
утворених гіпсокартонними плитами, а також 
для закладення в них тріщин і дефектів. 
Монтажу та шпаклювання пазогребневих плит 
КНАУФ для перегородок.

Шпаклівка підходить для нанесення на 
гіпсокартон, штукатурки, бетонні основи, 
газобетон і цеглу. Забезпечує ідеально білий 
колір і гладкість поверхні. Призначається для 
фінального високоякісного вирівнювання 
стель і стін під малярні роботи і поклейку 
шпалер в приміщеннях з нормальним рівнем 
вологості. Продукт погано вбирає фарби, 
що дозволяє домогтися більш якісного 
виконання малярних робіт.

Призначена для фінішного вирівнювання 
всередині приміщень поверхонь перед 
наклеюванням шпалерами і фарбуванням. 
Шпаклівку можна застосовувати на поверхні, 
вирівняні гіпсовими, цементними і вапняно-
цементними штукатурками; стіни і стелі з 
гіпсокартнних плит (за винятком закладення 
швів ГКЛ).

Шпаклівка НР Фініш - це  суха суміш на гіпсовій 
основі з полімерними добавками. Застосовується 
для тонкошарового шпаклювання стін і стель 
житлових приміщень зі звичайною вологістю 
повітря (зокрема кухні і ванні кімнати в житлових 
приміщеннях).

Використовується для вирівнювання і обробки 
стель і стін під фінішне покриття. При замішуванні 
з водою утворюється пластична в’язка маса, 
що відрізняється гарною тиксотропністю. При 
накладенні її на основу утворюється ідеально 
рівна біла поверхня. Може застосовуватися 
також для заповнення тріщин, локальних щілин 
і швів. Шпаклівку можна застосовувати на будь-
яких мінеральних основах і для шпаклювання 
гіпсокартонних плит всередині будівель.

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
0,9 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
0,3 - 0,5 кг/м2 

конструкції

Витрата: 
0,8 кг/м2 

на 1 мм шару

Витрата: 
0,3 - 1 кг/м2 

конструкції

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
1,2 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

Гіпсові шпаклівки

Код Упаковка (кг)

10303021 2

10303022 5

10303023 20

Код Упаковка (кг)

10501031 25

Код Упаковка (кг)

10501040 25

Код Упаковка (кг)

10401032 20

Код Упаковка (кг)

10501022 25

Код Упаковка (кг)

10401028 25

Код Упаковка (кг)

10401031 20

Код Упаковка (кг)

10501042 25

Код Упаковка (кг)

10401003 25

KNAUF 
ШПАКЛІВКА ГІПСОВА 

ФУГЕНФЮЛЕР

Рекомендована для облицювальних та ремонт-
них робіт всередині приміщень, особливо для ці-
лісного поверхневого вигладжування стін і стель, 
розшивки гіпсокартонних плит з армуючою 
стрічкою, нівелювання значних шорсткостей, 
нерівностей та тріщин на поверхні штукатурок, 
дерев’яних плит, деревопохідних матеріалів, а 
також для вирівнювання основ з цегли та бетону. 
Завдяки сучасній формулі її можна використову-
вати як верхній шар без необхідності застосуван-
ня фінішних шпаклювальних мас.



26 27

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Цементні шпаклівки, готові шпатлівки

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клея, розчини для мурування

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ КЛАДКИ БЛОКІВ 

З КОМІРКОВОГО БЕТОНУ 
125

SHTOCK 
КЛЕЙОВА СУМІШ  

ДЛЯ КОМІРЧАСТОГО 
БЕТОНУ

POLIMIN 
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ ТА 

ПІНОБЛОКІВ “МОНТАЖ-БЛОК” 
ПБ-55

МОМЕНТ 
СУМІШ  

ДЛЯ МУРУВАННЯ  
ГАЗОБЕТОНУ

ARTISAN 
КЛЕЙ ДЛЯ БЛОКІВ З ЛЕГКИХ 

БЕТОНІВ 
С-22

KNAUF 
КЛЕЙ ДЛЯ 

ГІПСОКАРТОНА 
ПЕРЛФІКС

POLIMIN 
РОЗЧИН БУДІВЕЛЬНИЙ 

“УНІВЕРСАЛ-МІКС” 
М-75  

Клейова суміш  призначена для мурування та 
шпаклювання (з використанням лугостійкої 
склосітки) зовнішніх та внутрішніх стін із точних за 
розміром теплоізоляційних бетонів (газо- та  піно-
бетон). Завдяки пластичності клейового розчину 
можна зменшити до мінімуму товщину шва, що, 
в свою чергу, зменшує вірогідність утворення 
«містків холоду».  Водо- та морозостійка.

Перлфікс - це суха суміш заводського 
виготовлення на основі гіпсового в’яжучого 
зі спеціальними добавками. Гіпсовий 
монтажний клей Перлфікс застосовується 
для приклеювання до звичайних будівельних 
основ з шорсткою гігроскопічною поверхнею  
гіпсокартонних плит. 

Клейова суміш для кладки блоків з пористого 
бетону «Kreisel 125» призначена для кладки 
зовнішніх та внутрішніх стін з блоків пористого 
бетону, з’єднаних тонкими швами, а також для 
кладки стін з вапняно-піщаних (силікатних) 
блоків. Має високу адгезію та міцність, 
запобігає утворенню «містків холоду», водо- та 
морозостійка, паропроникна. Товщина шару 
при укладанні блоків від 1 до 3 мм.

Момент - суміш для мурування газобетону 
застосовується для зведення внутрішніх 
і зовнішніх стін із точних за розміром 
блоків із ніздрюватого бетону. Забезпечує 
монолітність та високу міцність конструкцій, 
що зводяться. 

Клейова суміш  використовується як 
мурувальний розчин для блоків з правильною 
геометрією з легкого бетону. Запобігає 
утворенню «містків холоду». Товщина шару – від 
3 мм. Морозостійка, паропроникна, екологічно 
чиста.

Розчин будівельний  використовується для 
отримання мурувальних і штукатурних розчинів 
високої міцності для робіт як в приміщенні, так 
і зовні (марка 75). Водо- та морозостійкий.

Суміш використовується в якості кладочного 
розчину для блоків з правильною геометрією з 
легкого бетону, не зменшуючи їх теплоізолюючих 
властивостей і не створюючи «містки холоду». 
Суміш морозостійка, паропроникна та екологічно 
чиста.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1 - 1,5 кг/м2 

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1 - 1,5 кг/м²  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1 - 1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,35 кг/м2 

на  1 мм шару

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1 - 1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Вага:
30 кг 

Витрата: 
5 кг/м²

Вага:
25 кг 

Витрата: 
1,8 кг/м2  

на 1 мм шару

12200115

10501037

1060101110101021

10802012 12200120

10610303

Cуміші для кладки  
газобетону

Cуміші для кладки  
газобетону

Клей  
для гіпсокартону

Будівельні 
розчини

ARTISAN 
ШПАКЛІВКА  

ГЛАДКА 
 БІЛА ФАСАДНА 

С-31

CERESIT 
ШПАКЛІВКА  

ФАСАДНА  
БІЛА ФІНІШНА 

СТ 225

WEBER 
ШПАКЛІВКА БІЛА 

VETONIT  
FINISH VH

SNIEZKA 
АКРИЛ-ПУЦ 

ФАСАДНА

SNIEZKA 
АКРИЛ-ПУЦ  

ФІНІШ

ЭЛЬФ 
ШПАКЛІВКА  

Д-60

KNAUF 
ШПАКЛІВКА 

СУПЕР ФІНІШ

SHTOCK 
АКРИЛОВА ШПАКЛІВКА  

FINISHSPAHTEL S2

SEMIN 
ШПАКЛІВКА ГОТОВА  

SEM JOINT COMPОUND

Вологостійка фінішна шпаклівка на цементній 
основі для вирівнювання стін і стель в сухих, 
вологих і мокрих приміщеннях, а також фасадів. 
Призначена для ручного і машинного нанесення. 
Використовується для тонкого вирівнювання 
оштукатурених поверхонь фасадів перед 
фарбуванням.

Готова до застосування водорозчинна біла 
високоякісна шпаклювальна маса.
Застосовується для внутрішніх оздоблювальних 
робіт: вирівнювання цементно-вапняних, 
цементних, бетонних підстав, а також плит 
з гіпсокартону, ДСП, ДВП, OSB. Дозволяє 
отримати ідеально білу гладку поверхню, готову 
до фарбування.

Мінеральна шпаклівка призначена для вирівню-
вання поверхні стін тонким шаром 1 – 3 м зовні та 
всередині приміщень і заповнення незначних де-
фектів на бетонних, цементно-вапняних та цемент-
но-піщаних поверхнях (стіни та стелі всередині при-
міщення). Не використовувати для ремонту основ з 
легкого бетону. Має високу адгезію, пластична, гід-
рофобна, морозостійка. Колір – білий.

Призначена для оздоблювально-ремонтних робіт 
назовні приміщень, які полягають в заповненні 
виїмок, загладжуванні шорсткостей, нерівностей 
і тріщин. Можна застосовувати на бетонних, 
цементних та  цементно-вапняних основах. Отри-
мані покриття характеризуються білою, ідеально 
гладенькою, легкою для фарбування поверхнею.

Готова шпаклювальна гладь рекомендується для 
кінцевого, облицювального загладжування по-
верхні стін і стель ручним і машинним методом. Під 
час застосування зберігає постійну консистенцію, 
завдяки чому може використовуватися протягом 
тривалого часу. Після висихання її надзвичайно 
легко шліфувати, при цьому вона зберігає високі 
параметри стійкості. Утворює сніжно-білі та ідеаль-
но гладенькі поверхні, які легко фарбувати.

Шпаклівка призначена для підготовки бетонних, 
цегляних, цементно-вапняних і цементно-піщаних 
основ під оздоблення всередині та зовні будівель. 
Ефективна при ремонті тріщин, отворів, виїмок 
та інших дефектів глибиною до 3 мм на поверх-
нях основ. Рекомендується для оздоблення фаса-
дів та інтер’єрів зі створенням різноманітних фак-
тур. Витрата: близько 1,4 кг/м2 на 1 мм товщини шару 
близько 1,4 кг на 1 л заповненого об’єму.

Шпаклівка має готовий до застосування 
пастоподібний склад, створений спеціально 
для закладення стиків гіпсокартону із 
застосуванням армуючої стрічки, тонкої 
фінішної обробки всієї поверхні гіпсокартону, 
а також інших рівних мінеральних основ.

Витрата: 
1,2 - 1,25 кг/м2 
на 1 мм шару

Витрата: 
1,4 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
1,2 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата:  
1,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
1 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
0,5 кг/м2 

на 1 мм шару

Витрата: 
1,2 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
0,5 - 1 кг/м2  

на 1 мм шару

Витрата: 
0,5 кг/м2  

на 1 мм шару

Цементні 
шпаклівки

Цементні 
шпаклівки

Готові шпатлівки

Код Упаковка (кг)

10303001 0,5
10303002 1,5
10303003 5
10303004 8
10303005 17
10303006 27

Код Упаковка (кг)

10303025 5
10303026 20

Код Упаковка (кг)

10611401 4
10611402 8
10611403 17
10611404 27

Код Упаковка (кг)

111010053 25

Код Упаковка (кг)

10401033 20

Код Упаковка (кг)

10103002 25

Код Упаковка (кг)

10803002 25

Код Упаковка (кг)

111010051 25

Код Упаковка (кг)

11101001 1,5
11101002 4
11101003 8
11101004 17
11101005 27

Готова шпаклювальна суміш на основі доломіту і ві-
нілового в’яжучого із спеціальними добавками, що 
поліпшують властивості шпаклівки. Має однорідну 
кремову консистенцію і дозволяє створювати 
ідеально гладкі поверхні. Шпаклівка використову-
ється для вирівнювання різних мінеральних основ, 
заповнення западин і тріщин (бетони, штукатурки, 
цегляні кладки), для закладення швів у гіпсокартоні 
за допомогою сполучних стрічок, обробки кутів.

Готова для використання шпаклювальна гладь, 
призначена для підготовки стін та стель всередині 
приміщень на бетонних, цементних, цементно-вап-
няних, гіпсових, гіпсокартонних основах перед 
фарбуванням або приклеюванням шпалер, а та-
кож для з’єднання гіпсокартонних плит на стиках.
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БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клейові суміші для теплоізоляції

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клейові суміші для теплоізоляції

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ППС ПЛИТ 
210

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

МВ ПЛИТ  
230

Суміш Kreisel 210 призначена для 
приклеювання пінополістирольних плит 
при утепленні фасадів будівель та споруд. 
Паропроникна, пластична, стійка до 
сповзання, водо- та морозостійка. 

Суміш використовується для всіх систем 
утеплення фасадів «легким мокрим» методом 
для приклеювання плит утеплювача 
(пінополістирольних та мінераловатних). Суміш 
еластична, має гарне зчеплення з основою і 
плитами утеплювача.

Клейова суміш призначена для приклеювання 
плит утеплювача (пінополістирол та мінеральна 
вата) при зовнішньому утеплюванні будівель та 
споруд. Рекомендовано для багатоповерхового 
та котеджного будівництва. Паропроникна, водо- 
та морозостійка.

Будівельна суміш призначена для 
приклеювання пінополістирольних плит 
при утепленні фасадів будівель і споруд. 
Подовжений час використання, покращені 
робочі властивості, має високу адгезію 
до мінеральних та органічних основ, 
щвидкотвердіюча, пластична, паропроникна.

Суміш Kreisel 230 призначена для 
приклеювання мінераловатних плит при 
утепленні фасадів будівель та споруд. 
Паропроникна, пластична, стійка до сповзання, 
водо- та морозостійка.

Будівельна суміш призначена для наклеювання 
пінополістирольних плит на вертикальні 
та горизонтальні поверхні як тепло- і 
звукоізоляційний шар (стіни, підлоги тощо).

Суміш використовується в системі утеплення 
фасадів. Клеюча суміш для приклеювання 
пінополістирольних та мінераловатних 
плит використовується для всіх систем 
теплоізоляції фасадів, для приклеювання 
ізоляційних плит. Високопластична, 
морозостійка, водостійка, паропроникна, не 
горить, екологічно чиста, має високу адгезію, 
стійка на вертикальних поверхнях. 

Будівельна суміш призначена для приклею-
вання мінераловатних плит при утепленні 
фасадів будівель і споруд. Подовжений час 
використання, покращені робочі властивості, 
має високу адгезію до мінеральних та орга-
нічних основ, щвидкотвердіюча, пластична, 
паропроникна.

Клейова суміш для плит утеплювача, модифіко-
вана, морозостійка. Мінеральна клейова суміш 
для приклеювання фасадних пінополісти-
рольних та мінераловатних теплоізоляційних 
плит. Не використовується для влаштування 
армувального гідроізоляційного шару.

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
4 - 5 кг/м2 

SHTOCK 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ППС ТА МВ ПЛИТ

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
6 кг/м² 

POLIMIN 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ППС ТА МВ ПЛИТ 
П-19  

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
від 4,5 кг/м² 

 CERESIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ППС ПЛИТ 
СТ 83

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
4,5 - 6 кг/м2 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5 - 6 кг/м2 

МОМЕНТ 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ППС ПЛИТ

Вага:
25 кг 

Витрата: 
6 кг/м²

ARTISAN 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ППС ТА МВ ПЛИТ 
С-13

Вага:
25 кг 

Витрата: 
4 - 6 кг/м² 

CERESIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

МВ ПЛИТ 
PRO СТ 180

BAUMIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ППС ТА МВ ПЛИТ 
NIVOFIX

Вага:
27 кг 

Витрата: 
4,5 - 6 кг/м2 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
4 - 5 кг/м2 

1060200110610201

12200201

10105001

10602003

10105021

10802004

10105012

10620301

Клейові суміші для 
системи утеплення

SHTOCK 
ПІНА-КЛЕЙ

SHTOCK 
ПІНА-КЛЕЙ  

З АПЛІКАТОРОМ

CERESIT 
EXPRESS ПУ КЛЕЙ 

СТ 84

SHTOCK 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ТА ЗАХИСТУ ППС ПЛИТ 

Застосовується для кріплення ізоляційних плит 
до фасадів, фундаменту. Має відмінну адгезію 
до більшості будівельних матеріалів: бетону, 
цегли, штукатурки, деревини, металу і т.д., за 
винятком поліетилену, тефлону.

Клей-піна з аплікатором для кріплення ППС 
тепло ізоляційних плит до фасадів, фундаменту. 
Має відмінні склеювальні та герметизуючі 
властивості, відмінну адгезію до більшості 
будівельних матеріалів: бетону, цегли, 
штукатурки, деревени та металу.

Клейова суміш призначена для виконання 
армуючого шару з покращеними 
гідроізолюючими властивостями
та приклеювання пінополістирольних плит при 
утепленні фасадів будівель.

Клей призначений для кріплення плит із 
формованого та екструдованого пінополістиролу 
на мінеральних основах, зокрема при 
влаштуванні систем зовнішньої теплоізоляції 
фасадів будівель, що споруджуються та 
експлуатуються. Також використовується для 
заповнення проміжків у стиках між закріпленими 
пінополістирольними плитами. 

Об’єм:
750 мл 

Витрата: 
до 12 м2 

Об’єм:
750 мл 

Витрата: 
до 12 м2 

Об’єм:
850 мл 

Витрата: 
до 10 м2 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
4 - 5 кг/м2 

10610804 106108031

10610202

10105015

Суміші для кріплення  
і армування системи утеплення

CERESIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ТА ЗАХИСТУ ППС ПЛИТ 
СТ 85

Будівельна суміш призначена для приклеювання 
пінополістирольних плит і улаштування захисного 
армованого шару при утепленні фасадів 
будівель і споруд. Ефективна для приклеювання 
декоративних елементів із пінополістиролу 
всередині та зовні будівель. Подовжений час 
використання, покращені робочі властивості, 
підвищена стійкість до ударних  навантажень, 
стійкість до утворення тріщин і дефектів, висока 
адгезія до мінеральних та органічних основ, 
стійка до атмосферних впливів, паропроникна.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
4,5 - 6 кг/м2 

10105002

Клейові суміші для 
системи утеплення

Суха полімерцементна суміш для приклеювання 
та захисту пінополістирольних та мінераловатних 
плит при утепленні фасадів будівель і споруд 
до другого поверху включно. Ефективна для 
приклеювання декоративних елементів із 
пінополістиролу всередині та зовні будівель. 
Стійка до атмосферних впливів. Пластична, легко 
наноситься на поверхню теплоізоляційних плит.

Суха полімерцементна суміш для приклеювання 
пінополістирольних та мінераловатних плит при 
утепленні фасадів будівель і споруд до другого 
поверху включно. Висока адгезія до мінеральних 
та органічних основ. Пластична, легко наноситься 
на поверхню теплоізоляційних плит, паропроник-
на, зручна та проста у використанні. 

Будівельна суміщ призначена для 
приклеювання мінераловатних плит і 
улаштування захисного армованого шару при 
утепленні фасадів будівель і споруд. Висока 
адгезія до мінеральних поверхонь, стійка 
до атмосферних впливів, пластична, легко 
наноситься, паропроникна.

CERESIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ
СТ 82

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
6,0 кг/м2

CERESIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ППС І МВ ПЛИТ
СТ 81

Вага:
25 кг 

Витрата: 
6,0 кг/м2

CERESIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ МВ ПЛИТ 
PRO СТ 190

Вага:
27 кг 

Витрата: 
4 - 6 кг/м² 

1010501910105018 10105010

МОМЕНТ 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ

Будівельна суміщ призначена для приклеювання 
пінополістирольних і мінераловатних плит 
на вертикальні та горизонтальні поверхні, а 
також влаштування захисних шарів, зокрема й 
армованих, лугостійкою склосіткою всередині та 
зовні будівель і споруд.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5,5 - 6,5 кг/м2 

10105020
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БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Клейові суміші для теплоізоляції

POLIMIN 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ
П-20

Клейова суміш призначена для приклеювання 
плит утеплювача (пінополістиролу та мінеральної 
вати) при зовнішньому утеплюванні будівель та 
споруд та  утворення гідрозахисного армую чого 
шару на плитах утеплювача. Високопластична, 
паропроникна, водо- та морозостійка.

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
від 5 кг/м2 

12200202

Універсальна, модифікована суміш для 
приклеювання фасадних пінополістирольних та 
мінераловатних плит утеплювача та влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції. Можливе використання для 
шпаклювання бетону. Оптимальний варіант для 
висотного будівництва.

Модифікована мінеральна суміш для 
приклеювання фасадних пінополістирольних та 
мінераловатних плит утеплювача та влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах 
теплоізоляції. Оптимальний варіант для 
висотного будівництва.

Клейова шпаклювальна суміш Baumit 
StarContact високоеластична, модифікована 
клейова суміш для приклеювання фасадних 
мінераловатних та пінополістирольних та 
влаштування армувального гідрозахисного 
шару для професійного використання.

BAUMIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ
PRO CONTACT

Вага:  
25 кг 

Витрата: 
4 - 6 кг/м² 

BAUMIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ
BAUCONTACT

Вага:
25 кг 

Витрата: 
4 - 6 кг/м²

BAUMIT 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ
STAR CONTACT  

Вага:
25 кг 

Витрата: 
4 - 6 кг/м² 

1062030310620302 10620304

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Допоміжні матеріали для армування

SHTOCK 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ТА ЗАХИСТУ МВ ПЛИТ

Клейова суміш призначена для виконання 
армуючого шару з покращеними 
гідроізолюючими властивостями
та приклеювання мінераловатних плит при 
утепленні фасадів будівель. 
Витрата: клей для плит - 6 кг/м², армуючий 
шар - 5 кг/м²

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5 - 6 кг/м2

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ТА ЗАХИСТУ ППС ПЛИТ 
220

Суміш Kreisel 220 призначена для виконання 
базового армованого шару на фасадних 
теплоізоляційних плитах з пінополістиролу, а 
також для приклеювання пінополістирольних та 
екструдованих плит. Паропроникна, пластична, 
стійка до ударних навантажень, водо- та 
морозостійка.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5 - 6 кг/м2 

10602002

KREISEL 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ТА ЗАХИСТУ МВ ПЛИТ
240

Суміш Kreisel 240 призначена для виконання 
базового армованого шару на фасадних 
теплоізоляційних плитах з мінеральної вати, 
а також для приклеювання мінераловатних 
плит. Паропроникна, стійка до ударних 
навантажень, високопластична, водо- та 
морозостійка.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5 - 7 кг/м2 на 

10602004

ARTISAN 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ  

ТА ЗАХИСТУ МВ ПЛИТ
С-14

ARTISAN 
СУМІШ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ППС І МВ ПЛИТ
С-15

Суміш використовується в системі утеплення 
фасадів. Клеюча суміш для мінераловатних 
плит використовується для приклеювання 
ізоляційних плит, а також для виконання 
армуючого шару . Високопластична, 
морозостійка, водостійка, не горить, 
екологічно чиста, має високу адгезію, стійка на 
вертикальних поверхнях. 

Суміш використовується в системі утеплення 
фасадів. Клеюча суміш для пінополістирольних 
та мінеральних плит. Використовується для 
приклеювання ізоляційних плит, а також для 
виконання армуючого шару . Високопластична, 
морозостійка, водостійка, паропроникна, не 
горить, екологічно чиста, має високу адгезію, 
стійка на вертикальних поверхнях.

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5 - 6 кг/м2 

Вага:
25 кг 

Витрата: 
5 - 6 кг/м2 

10802019 10802020

Суміші для кріплення і армування  
системи утеплення

10610203

СКЛОСІТКА ПРЕМІУМ 
ФАСАДНА 

СКЛОСІТКА УЛЬТРА  
ФАСАДНА 

Склосітка фасадна - це армуючий шар в системі утеплення будівлі. Саме склосітка фасадна захищає будинок від руйнівних наслідків напружень.  
Склосітка фасадна призначена в основному для захисту поверхні від тріщин, які можуть виникати в результаті перепадів температур, зміни 
вологості, механічних впливів.

Габарити осередків:  
5*5 мм  
Колір: 

ПОМАРАНЧЕВИЙ

Габарити осередків:  
5*5 мм  
Колір: 

ЗЕЛЕНИЙ

Габарити осередків:  
5*5 мм  
Колір: 

СИНІЙ

Габарити осередків:  
6*10 мм 

Колір:  
БІЛИЙ

Габарити осередків:  
5*6 мм 

Колір: БІЛИЙ

Габарити осередків:  
5*5 мм  
Колір: 

ОЛИВКОВА, ЧЕРВОНА

Габарити осередків:  
4*4 мм 
Колір: 

ЖОВТИЙ

Габарити осередків:  
4*4 мм 
Колір: 

ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ

SHTOCK 
СКЛОСІТКА ФАСАДНА

MESH 
СКЛОСІТКА ФАСАДНА

CERESIT 
АНТИВАНДАЛЬНА СІТКА   

СТ327

SHTOCK 
СКЛОСІТКА  
ПАНЦИРНА

SHTOCK 
СКЛОСІТКА ФАСАДНА  

ЗАХИСНА

MESH 
СКЛОСІТКА ФАСАДНА 

Склосітки  
для фасадних робіт

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)

10208090 1,1 50

Щільність (гр./м2)

145

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)

10208071 1,1 50

Щільність (гр./м2)

145

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)

10208072 1,1 50

Щільність (гр./м2)

160

Код ШхД (м)
Щільність 

(гр./м2)

10105027 1х25 330

Код ШхД (м)
Щільність 

(гр./м2)

102080912 1х25 300

Код ШхД (м) Особливості

102080911 2,6х14 7 полотен

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)

10208091 1,1 50

Щільність (гр./м2)

160

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)

10208092 1,1 50

Щільність (гр./м2)

160

CERESIT 
СКЛОСІТКА ФАСАДНА

СТ325

Армувальна сітка «панцирна»  призначена для 
армування розчинного захисного шару скрі-
плених систем теплоізоляції. Використання 
продукту рекомендоване для елементів фа-
садів, що піддаються підвищеним механічним 
навантаженням або напруженням. Застосо-
вується також для улаштування армованого 
захисного шару з підвищеною ударостійкістю 
(цоколь, перший поверх і т. п.).

Армувальна сітка для додаткового посилення 
конструкції під створення армуючого захисно-
го шару на поверхнях, які піддаються підвищеним 
ударним і ваговим навантаженням, переважно в 
цокольній частині, а також на фасадах будівель. Основне завдання сітки - перешкоджання вільно-

му падінню будівельного сміття, матеріалів і інстру-
менту з робочого майданчика будівельних лісів, 
а також для додання будівельному майданчику 
охайного зовнішнього вигляду.

Код 
Ширина 

(м)
Довжина  

(м)

10105026 1,1 50

Щільність (гр./м2)

160
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ 
Допоміжні матеріали для армування

ШТУКАТУРКИ: 

– Мінеральна 
– Акрилова 

– Силіконова 
– Силікон-силікатна 

– Декоративно-мозаїчна

Декоративна 
штукатурка
стр. 34–38

FOREMAN 
СКЛОСІТКА  

5*5 

FOREMAN 
СКЛОСІТКА  

5*5 ПРЕМІУМ

Склосітка призначена для того, щоб 
оздоблювальний шар лежав довго. Волокна 
склосітки виготовлені зі спеціального 
скловолокна, яке  легко переносить різкі 
перепади температур та хімічні впливи. Крім того, 
може працювати в умовах високих навантажень.

Склосітка призначена для того, щоб 
оздоблювальний шар лежав довго. Волокна 
склосітки виготовлені зі спеціального 
скловолокна, яке  легко переносить різкі 
перепади температур та хімічні впливи. Крім того, 
може працювати в умовах високих навантажень.

Склополотно - це тонкі неткані листи з 
пресованих скловолоконних ниток. Цей матеріал 
приховає недоліки і недосконалості поверхонь, 
запобіжить утворенню мікротріщин, і дасть змогу 
стінам дихати. Він натуральний і екологічний, не 
гниє, запобігає появі грибка, стійкий до зносу і 
вогню, не чутливий до багатьох хімічних речовин 
і підходить навіть для приміщень з підвищеною 
вологістю. Використовують в оздоблювальних 
роботах для якісної підготовки поверхонь 
під фарбування, тому що він перешкоджає 
утворенню мікротріщин. 

Склополотно - це тонкі неткані листи з пре-
сованих скловолоконних ниток. Цей матеріал 
приховає недоліки і недосконалості поверхонь, 
запобіжить утворенню мікротріщин, і дасть 
змогу стінам дихати. Він абсолютно натуральний 
і екологічний, не гниє, запобігає появі грибка, 
стійкий до зносу і вогню, не чутливий до 
багатьох хімічних речовин і підходить навіть для 
приміщень з підвищеною вологістю. Використо-
вують в оздоблювальних роботах для якісної 
підготовки поверхонь під фарбування, тому що 
він перешкоджає утворенню мікротріщин.

OSKAR-PROFI 
СКЛОПОЛОТНО

WELLTON 
СКЛОПОЛОТНО

Код 
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Вага 

(гр./м2)
10208061 1 50 40

Код 
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Щільність 

(гр./м2)
10208068 1 50 75

Код 
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Щільність 

(гр./м2)
10208069 1 50 90

Код 
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Вага 

(гр./м2)
10208062 1 50 45

Склополотно

Склосітки  
для внутрішніх робіт

FOREMAN 
СКЛОСІТКА  

2*2

Склосітка призначена для того, щоб 
оздоблювальний шар лежав довго. Волокна 
склосітки виготовлені зі спеціального 
скловолокна, яке  легко переносить різкі 
перепади температур та хімічні впливи. Крім того,  
може працювати в умовах високих навантажень.

Код 
Ширина 

(м)
Довжина 

(м)
Щільність 

(гр./м2)
10208065 1 50 60
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА 
Мінеральна штукатурка

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА 
Акрилова штукатурка

POLIMIN 
ШТУКАТУРКА  

КОРОЇД  
2,5 мм 
ШФ-3  

    CERESIT 
ШТУКАТУРКА КОРОЇД 

2,5 мм 
CТ 35

Біла фактурна штукатурка використовується 
для декоративного оздоблення стін будівель 
при виконанні як внутрішніх, так і зовнішніх 
робіт. Фактура «короїд». Атмосферостійка, 
паропроникна.

Штукатурка декоративна «камінцева» призначе-
на для декоративного оздоблення поверхонь 
бетонних, цегляних оштукатурених основ усередині 
та зовні будівель, а також застосовується при улаш-
туванні систем теплоізоляції фасадів. Штукатурка  
передбачає подальше фарбування акриловими, 
силікатними, силіконовими та іншими фарбами як на 
водній основі, так і на основі органічних розчинників.

Штукатурка декоративна «короїд» призначена для 
декоративного оздоблення бетонних, цегляних 
оштукатурених основ усередині та зовні будівель, 
а також для використання при улаштуванні систем 
теплоізоляції фасадів. Штукатурка передбачає 
подальше фарбування акриловими, силікатними, 
силіконовими та іншими фарбами як на водній 
основі, так і на органічних розчинниках.

Вага:  
25 кг

    CERESIT 
ШТУКАТУРКА КАМІНЦЕВА  

1,5 мм 
СТ 137

Вага:  
25 кг

Вага:
25 кг

Біла мінеральна штукатурка призначена для 
отримання декоративно-захисного оздоблюва-
ного шару на мінеральних поверхнях, а також 
у системах теплоізоляції. Може в подальшому 
фарбуватись, акриловими, силіконовими або 
силікатними фарбами. Для зовнішнього та 
внутрішнього застосування.

Мінеральна штукатурка Kreisel Р100 призначена для 
ручного нанесення декоративної штукатурки. Має 
фактуру «Баранець». Наноситься на мінеральні за-
ґрунтовані штукатурки, гіпсокартонні та гіпсоволок-
нисті плити, а також у системі утеплення зовнішніх 
стін будівель. Застосовується зовні та всередині.

Мінеральна штукатурка Kreisel Р110 
призначена для ручного нанесення 
декоративної штукатурки. Має фактуру 
«Короїд», зерно 2,0 мм. Наноситься на 
мінеральні заґрунтовані штукатурки, 
гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити, а 
також у системі утеплення зовнішніх стін 
будівель. Застосовується зовні та всередині.

    BAUMIT 
ШТУКАТУРКА 

КАМІНЦЕВА 1,5 мм, 
КОРОЇД 2 мм 

EDELPUTZ SPEZIAL WHITE

    KREISEL 
ШТУКАТУРКА КАМІНЦЕВА  

1,5 мм 
2,0 мм 

BR P100

Вага:
25 кг

Вага:
25 кг

    KREISEL 
ШТУКАТУРКА  

КОРОЇД  
2,0 мм

DR P110  

Вага:
25 кг

Мінеральна  
штукатурка

Назва Код Витрата
1,5К  

Камінцева
10620601

2,5 кг/м2  
на 1,5 мм шару

2R  
Короїд

10620603
2,9 кг/м2  

на 2 мм шару

Назва Код Витрата Зерно

Камінцева BR P101 10606003 2,4 кг/м2 1,5 мм

Камінцева BR P100 10606004 2,9 кг/м2 2,0 мм

Код Витрата Зерно

10606001 2,8 кг/м2 2,0 мм

Код Витрата Зерно

12200803 3 - 3,5 кг/м2 2,5 мм

Код Витрата Зерно

10104001 3,5 кг/м2 2,5 мм

Код Витрата Зерно

10104006 2,25 кг/м2 1,5 мм

Використовується для високоякісного, 
тонкошарового, декоративного оздоблення 
бетонних, цегляних, підштукатурених поверхонь 
всередині та зовні будівель. Застосовується в 
системі теплоізоляції фасадів будинків з метою 
отримання «камінцевої» фактури. Передбачає 
подальше фарбування акриловими, силікатними, 
силіконовими та іншими фасадними фарбами.

Використовується для високоякісного, 
тонкошарового, декоративного оздоблення 
бетонних, цегляних, підштукатурених поверхонь 
всередині та зовні будівель. Застосовується в 
системі теплоізоляції фасадів будинків з метою 
отримання «камінцевої» фактури. Передбачає 
подальше фарбування акриловими, силікатними, 
силіконовими та іншими фасадними фарбами.

Використовується для високоякісного, тонкоша-
рового, декоративного оздоблення бетонних, 
цегляних, підштукатурених поверхонь всередині 
та зовні будівель. Застосовується в системі те-
плоізоляції фасадів будинків з метою отримання 
фактури «короїд». Передбачає подальше фарбу-
вання акриловими, силікатними, силіконовими та 
іншими фасадними фарбами.

    SHTOCK 
ШТУКАТУРКА 

КАМІНЦЕВА 
2,0 мм

Вага:  
25 кг

    SHTOCK 
ШТУКАТУРКА  

КАМІНЦЕВА 
1,5 мм

Вага:
25 кг

    SHTOCK 
ШТУКАТУРКА  

КОРОЇД  
2,0 мм

Вага:
25 кг

Код Витрата Зерно

10610605 2,5 - 2,7 кг/м2 1,5 мм

Код Витрата Зерно

10610606 3,0 кг/м2 2,0 мм

Код Витрата Зерно

10610607 2,5 кг/м2 2,0 мм

CERESIT 
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА 

КАМІНЦЕВА 
СТ 60

CERESIT 
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА 

КОРОЇД 
СТ 64

    SHTOCK 
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА 

КАМІНЦЕВА 
VERPUTZ K20 (V3)

    SHTOCK 
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА 

КАМІНЦЕВА 
VERPUTZ K15 (V2)

SHTOCK 
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА 

КОРОЇД  
VERPUTZ R20 (V5)

Штукатурка декоративна акрилова призначена для декоративного оздоблення поверхонь бетонних, 
підготовлених цегляних, оштукатурених основ усередині та зовні будівель і використання в системах 
теплоізоляції фасадів. Також застосовується всередині приміщень по основах із гіпсу, гіпсокартону, 
деревостружкових плит (після їх обробки ґрунтівкою Ceresit CT 17 (супер) та ґрунтівною фарбою Ceresit 
CT 16). Штукатурку не можна використовувати для оздоблення цоколю.

Акрилова декоративна штукатурка для зовнішніх робіт. Утворює атмосферостійке, паропроникне, стійке до 
опадів покриття фасаду будинку. Також застосовується при внутрішніх роботах для стін з підвищеними екс-
плуатаційними властивостями. Придатна для нанесення на мінеральні поверхні, а також міцні, старі покриття. 

Вага:
25 кг

Вага:
25 кг

Вага:
25 кг

Вага:
25 кг

Вага:
25 кг

Код Витрата Зерно

10111003 2,5 - 2,8 кг/м2 1,5 мм

Код Витрата Зерно

10610610 2,8 кг/м2 2,0 мм

Код Витрата Зерно

10610608 2,4 кг/м2 1,5 мм

Код Витрата Зерно

10610612 2,8 кг/м2 2 мм

Код Витрата Зерно

10111006 2,7 - 3,0 кг/м2 2,5 мм

Акрилова декоративна штукатурка для зовнішніх 
робіт. Утворює атмосферостійке, паропроникне, 
стійке до опадів покриття фасаду будинку. Також 
застосовується при внутрішніх роботах для стін 
з підвищеними експлуатаційними властивостями. 
Придатна для нанесення на мінеральні поверхні, 
а також міцні, старі покриття.

    KREISEL 
ШТУКАТУРКА АКРИЛОВА 

КАМІНЦЕВА ВR 1,5 мм, ВR 2 мм; 
КОРОЇД DR 2 мм, DR 3 мм

Вага:
25 кг

Назва Код Витрата Зерно

Камінцева ВR 10603007 2,5 кг/м2 1,5 мм

Камінцева ВR 10603008 3,2 кг/м2 2,0 мм

Короїд DR 10603002 3,2 кг/м2 2,0 мм

Короїд DR 10603003 4,2 кг/м2 3,0 мм

Суміш призначена для ручного виконання деко-
ративних фактурних штукатурок на бетонних під-
ставах, гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плитах, 
а також на армований шар у системах утеплення 
будівель. Виготовлена на основі водної дисперсії 
акрилової смоли з мінеральними наповнювачами 
Відрізняється високою адгезією і еластичністю, 
стійкістю кольору, стійкістю до ударів, стійкістю до 
стирання, а також простотою в застосуванні.

Акрилова 
штукатурка

Акрилова 
штукатурка
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА 
Силіконова, силікон-силікатна штукатурка

CERESIT 
ШТУКАТУРКА  
 СИЛІКОНОВА  

КОРОЇД 2,0 мм 
CТ 75

        BAUMIT 
ШТУКАТУРКА  

СИЛІКОН-СИЛІКАТНА  
КАМІНЦЕВА 
STELLAPOR  

TOP

Штукатурка для влаштування декоративного 
тонкошарового оздоблення поверхонь фактурою 
«короїд» всередині та зовні будівель. Силіконова 
штукатурка рекомендується для влаштування 
оздоблювально-захисного шару в системі 
фасадної теплоізоляції (на пінополістирольній та 
мінераловатній основах). Використовується для 
декоративного оздоблення стін у приміщеннях з 
нормальною та підвищеною вологістю. Cтійка до 
атмосферних впливів та забруднення, висока па-
ропроникність, еластична, готова до застосування.

Штукатурна маса для нанесення тонкошарових 
штукатурок, готова до застосування, проводиться 
на основі рідкого калієвого скла, силіконової 
емульсії і водної дисперсії акрилової смоли, з 
мінеральними наповнювачами, гідрофобірующім 
засобом, що модифікують добавками і пігментами. 
Після затвердіння водо- і морозостійка. Відрізня-
ється дуже високою паропроникністю, адгезією, 
міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і 
забруднень, а також простотою в застосуванні.

Тонкошарова силікон-силікатна штукатурка 
використовується для влаштування декоратив- 
но-оздоблюваного шару в системах теплоізоляції 
та оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, 
оштукатурених поверхонь, гіпсових та гіпсокартон- 
них листів. Еластична, довговічна, високопаро- 
проникна, особливо стійка до забруднень, атмос- 
ферних впливів та промислової загазованості, 
високопаропроникна, водовідштовхувальна, стійка 
до УФ-випромінювання і впливу мікроорганізмів. 
Для застосування зовні та всередині будинків

Вага:  
25 кг

        KREISEL 
ШТУКАТУРКА СИЛОКСАНОВА  

КАМІНЦЕВА 

Вага:  
25 кг

Вага:
25 кг

Тонкошарова силіконова штукатурка використо-
вується для влаштування декоративно-оздо-
блювального шару в системах теплоізоляції та 
оздоблення бетонних, підготовлених цегляних, 
оштукатурених поверхонь, гіпсових та гіпсокар-
тонних листів.  Довговічна, високо еластична, са-
моочисна, особливо стійка до забруднень, атмос-
ферних впливів та промислової загазованості, 
високопаропроникна, водовідштовхувальна, стій-
ка до УФ-випромінювання і впливу мікроорганізмів. 
Для застосування зовні та всередині будинків. 

Штукатурна маса для нанесення тонкошарових шту-
катурок, готова до застосування, проводиться на 
основі емульсії силіконової смоли і водної диспер-
сії акрилової смоли, з мінеральними наповнювачами, 
гідрофобним засобом, що модифікують добавками 
і пігментами. Після затвердіння стає водо- і морозо-
стійка. Відрізняється дуже високою паропроникністю, 
адгезією, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і 
забруднень, а також простотою в застосуванні. Нано-
ситися на шару не в системах утеплення будівель.

Штукатурка для виконання декоративного тонко-
шарового оздоблення поверхонь «камінцевою» 
фактурою всередині та зовні будівель. Силіконо-
ва штукатурка рекомендується для влаштування 
оздоблювально-захисного шару в системі фасад-
ної теплоізоляції (на пінополістирольній та міне-
раловатній основах). Використовується для де-
коративного оздоблення стін у приміщеннях з 
нормальною та підвищеною вологістю. Cтійка до 
атмосферних впливів та забруднення, висока па-
ропроникність, еластична, готова до застосування.

    BAUMIT 
ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА 

КАМІНЦЕВА 1,5 мм, 2,0 мм; 
КОРОЇ Д 2,0 мм 

SILIKON TOP

    KREISEL 
ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА 

КАМІНЦЕВА BR 1,5 мм, BR 2 мм; 
КОРОЇД DR 1,5 мм, DR 2 мм

Вага:
25 кг

Вага:
25 кг

    CERESIT 
ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА  

КАМІНЦЕВА 
1,5 мм 
CТ 74

Вага:
25 кг

Вага:
14 кг 

Витрата: 
4,5 кг/м2

Силіконова  
штукатурка

Силіконова  
штукатурка

Назва Код Витрата Зерно
Камінцева BR 10603019 2,5 кг/м2 1,5 мм
Камінцева BR 10603020 3,2 кг/м2 2,0 мм

Короїд DR 10603013 2,5 кг/м2 1,5 мм
Короїд DR 10603014 3,2 кг/м2 2,0 мм

Назва Код Витрата Зерно

Камінцева 10620716 2,5 кг/м2 1,5 мм
Камінцева 10620717 2,9 кг/м2 2,0 мм

Назва Код Витрата Зерно

Камінцева BR 10603031 2,5 кг/м2 1,5 мм
Камінцева BR 10603032 3,2 кг/м2 2,0 мм
Камінцева BR 10603033 4,2 кг/м2 3,0 мм

Код Витрата Зерно

10111011
2,5 кг/м2 1,5 мм
3,9 кг/м2 2,5 мм

Код Витрата Зерно

10111013 2,7 кг/м2 2,0 мм

Штукатурка Ceresit CT 175 «короїдною» фактурою 
поєднує у собі переваги силікатних і силіконових 
штукатурок, характеризується високою паропро-
никністю, незначним водопоглинанням, а також 
стійкістю до забруднення та ураження різними мі-
кроорганізмами (грибком, пліснявою, водоростями 
тощо). Штукатурка призначена для декоративного 
оздоблення бетонних, цегляних, оштукатурених і 
гіпсових основ усередині та зовні будівель, а також 
використання у системах утеплення фасадів.

Штукатурка Ceresit CT 174 «камінцевою» фактурою 
поєднує у собі переваги силікатних і силіконових 
штукатурок, характеризується високою паропро-
никністю, незначним водопоглинанням, а також 
стійкістю до забруднення та ураження різними мі-
кроорганізмами (грибком, пліснявою, водоростями 
тощо). Штукатурка призначена для декоративного 
оздоблення бетонних, цегляних, оштукатурених 
і гіпсових основ усередині та зовні будівель, а 
також використання у системах утеплення фасадів.

Силіконова декоративна штукатурка для 
зовнішніх робіт. Утворює атмосферостійке, 
паропроникне, стійке до опадів покриття 
фасаду будинку. Також застосовується при 
внутрішніх роботах для стін з підвищеними 
експлуатаційними властивостями. Придатна для 
нанесення на мінеральні поверхні, а також міцні, 
старі покриття. Утворює фактурне покриття 
«камінцеве».

    CERESIT 
ШТУКАТУРКА  

СИЛІКОН-СИЛІКАТНА  
КОРОЇД 

CT 175

Вага:  
25 кг

    CERESIT 
ШТУКАТУРКА  

СИЛІКОН-СИЛІКАТНА  
КАМІНЦЕВА 

CT 174

Вага:
25 кг

SHTOCK 
ШТУКАТУРКА СИЛІКОНОВА 

КАМІНЦЕВА 
VERPUTZ  

SIL K15 (V7)

Вага:
25 кг

Код Витрата

10111030 2,5 кг/м2

Код Витрата

10111031 2,7 кг/м2

Код Витрата Зерно

10610614 2,3 кг/м2 1,5 мм

Назва Код Витрата Зерно

Камінцева 10620703 2,5 кг/м2 1,5 мм
Камінцева 10620702 2,9 кг/м2 2,0 мм

Короїд 10620736 2,9 кг/м2 2,0 мм

ДЕКОРАТИВНА  
ШТУКАТУРКА

Декоративно-мозаїчна  

штукатурка

Штукатурка для виконання декоративного тонкошарового 
оздоблення поверхонь «камінцевою» фактурою 
всередині та зовні будівель. Силіконова штукатурка 
рекомендується для влаштування оздоблювально-
захисного шару в системі фасадної теплоізоляції 
(на пінополістирольній та мінераловатній основах). 
Використовується для декоративного оздоблення стін 
у приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю. 
Cтійка до атмосферних впливів та забруднення, висока 
паропроникність, еластична. Готова до застосування.

10114000

    CERESIT 
ШТУКАТУРКА  

ДЕКОРАТИВНО- 
МОЗАЇЧНА 

ПОЛІМЕРНА 
CT 77

GRANADA 1 GRANADA 2 GRANADA 3 GRANADA 4 GRANADA 5 GRANADA 6 TIBET 1 TIBET 2 TIBET 3 TIBET 4

TIBET 5 TIBET 6 PERSIA 1 PERSIA 2 PERSIA 3 PERSIA 4 PERSIA 5 PERSIA 6 SIERRA 1 SIERRA 2

SIERRA 3 SIERRA 4 SIERRA 5 SIERRA 6 MOROCCO 1 MOROCCO 2 MOROCCO 3 MOROCCO 4 MOROCCO 5 MOROCCO 6

LAOS 1 LAOS 2 LAOS 3 LAOS 4 LAOS 5 LAOS 6 PERU 1 PERU 2 PERU 3 PERU 4

PERU 5 PERU 6 CHILE 1 CHILE 2 CHILE 3 CHILE 4 CHILE 5 CHILE 6

Силікон-силікатна  
штукатурка



ДЕКОРАТИВНА  
ШТУКАТУРКА

Декоративно-мозаїчна  

штукатурка

Мозаїчна декоративна штукатурка є високотехнологічним оздоблювальним матеріалом, що виробляється на 
основі натуральної мармурової та фарбованої кварцової крихти, акрилової дисперсії, води та модифікованих 
добавок.  У процесі змішування фарбованого каменю збільшується кількість відтінків, що значно розширює 

творчі можливості  дизайнерів. Використовується для зовнішніх та внутрішніх робіт. Пропонується в зерні 
розміром 1,5мм. Призначена для нанесення на армований шар у системі утеплення, на  бетонні та мінеральні 

поверхні, гіпсокартонні і деревостружкові плити. Її застосовують для декорування зовнішніх фрагментів 
фасаду та для оздоблення інтер’єрів. 

11000000

FTS 
МОЗАЇЧНА  

ШТУКАРУТКА  
DECOR

Вага:
23 кг 

Витрата: 
3,7 кг/м2
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– Стрічки і сітки 
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– Маяки та кутники штукатурні 
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Гіпсокартонні, гіпсові і цементні плити

ГІПСОКАРТОННІ ТА СТЕЛЬОВІ СИСТЕМИ 
Профіль та кріплення

Аквапанель для зовнішніх робіт застосовується в якості несучої основи в 
системах із тонким штукатурним шаром, а також при облицюванні наружних 
стін, балконів і лоджій, при ремонті і відновленні фасадів та інших видів 
зовнішньої обробки в якості основи для різних варіантів зовнішньої 
декоративної обробки: штукатурки, керамічної і клінкерної плитки та іншого. 
Можливість створення криволінійних поверхонь.

Гіпсокартон Кнауф Титан - тверді гіпсокартонні плити вологостійкого та вогне-
стійкого типу, які складаються зі спеціально обробленого гіпсового сердечника 
оболонці з високоякісного картону. Основні переваги гіпсокартону Кнауф 
Титан: універсальне застосування, висока твердість поверхні, можливість збіль-
шення висоти конструкції завдяки твердості плит. Він має властивість мінімальної 
зміни лінійних розмірів при коливаннях вологості і температури. Можна виго-
товляти ламані поверхні, має високу міцність структури сердечника під впливом 
вогню, завдяки спеціальному складу є вологостійким; поліпшені звукоізоляційні 
властивості завдяки спеціальному гіпсовому сердечнику, простий в обробці.

Арочний гіпсокартон застосовується для створення криволінійних 
поверхонь при влаштуванні стін, перегородок і підвісних стель, при монтажі 
декоративних елементів інтер’єру. Особливістю цього матеріалу є його 
гнучкість, що дозволяє робити складні фігурні конструкції. Для монтажу 
цього матеріалу застосовується спеціальний арковий профіль, який також 
має здатність гнутися.

Пазогребенева гіпсоплита застосовується для влаштування перегородок, 
не несучих стін і облицювань у будівлях з сухим і нормальним вологісним 
режимом. Висока якість лицьової поверхні КНАУФ-гіпсоплит дозволяє 
уникаючи процесу штукатурення готових поверхонь. Плита має здатність 
регулювати температурно-вологісний режим у приміщенні. Після обробки 
швів поверхня придатна для фарбування, обклеювання шпалерами 
і облицювання плиткою, матеріал негорючий. Не містить токсичних 
компонентів і речовин, вироби мають високу паро- та газопроникність.

Гіпсокартонний лист призначений для влаштування внутрішніх перегородок, 
стін і стель, а також для виготовлення звукопоглинальних конструкцій і деко-
ративних виробів всередині будівель і в  кімнатах з підвищеною вологістю. 
Лицьовий картон виконує функцію каркаса, а також основи для нанесення 
будь-якого оздоблювального матеріалу.

З’єднувач подовжуючий для СD 60 є деталю з поперечним перерізом у 
вигляді двох полугофр із пелюстками-упорами по боках, виготовленою 
методом холодного штампування з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм. 
Застосовується в якості з’єднувального елемента профілів СD 60 для їх 
поздовжнього стикування. З’єднувач подовжуючий для СD 60 дозволяє на-
дійно стикувати профілі СD будь-якої довжини і монтувати значні за площею 
гіпсокартонні конструкції.

Гіпсокартон стельовий застосовується безпосередньо для монтажу стель, 
оскільки його товщина становить всього лише 9,5 мм. Гіпсокартон дуже 
практичний і відносно недорогий, тому користується великим попитом у ви-
користанні комерційними і приватними представниками будівельних компаній 
. З його допомогою можна легко вирівняти стелю і створити відмінну поверх-
ню для подальшої обробки різними будівельними сумішами та  фарбами. 
Для спорудження арки або багаторівневої стелі гіпсокартон «Кнауф» трохи 
зволожують для поліпшення його гнучкості. Підходить для застосування в 
сухих приміщеннях. Краб -Універсальний з’єднувач призначений для кріплення несучих відрізків 

стельового профіля до основних профілів у підвісній стелі, з його допомо-
гою можна створювати різні металоконструкції.

Гіпсоволокнисті плити «КНАУФ Vidiwall» складаються з високосортного гіпсу 
і спеціальних целюлозних волокон. Гіпсоволокнисті плити КНАУФ Vidiwall 
застосовуються у всіх сферах сухого будівництва, враховуючи кухні і ванні 
кімнати житлових будинків або приміщення аналогічного призначення. 
Завдяки спеціальному складу і високій міцності гіпсоволокнисті плити КНАУФ 
є ідеальним рішенням для дерев’яного будівництва, дерев’яних каркасних 
конструкцій, а також для облицювання стін і стель.

Пазогребенева плита гідрофобізована застосовується для влаштування 
перегородок, не несучих стін і облицювання огороджувальних конструкцій в 
приміщеннях у підвищеною вологістю Висока якість лицьової поверхні КНА-
УФ-гіпсоплит дозволяє уникнути процесу штукатурення готових поверхонь; 
плита має здатність регулювати температурно-вологісний режим у приміщен-
ні. Після обробки швів поверхня придатна для фарбування, обклеювання 
шпалерами і облицювання плиткою, матеріал негорючий. Не містить токсич-
них компонентів і речовин, вироби мають високу паро- та газопроникність.

Гіпсокартонний лист Вогнестійкий призначений для влаштування внутрішніх 
перегородок і стін у приміщеннях з підвищеними вимогами до пожежної 
безпеки. Використовується для перегородок на металевому і дерев’яному 
каркасі також для обробки мансард, обшивки камінів, ліфтових шахт. Можна 
виготовляти ламані поверхні.

З’єднувач профілів CD 60 дворівневий призначений для з’єднання 
CD- профілів у різних рівнях і у взаємно перпендикулярних напрямках. 
Верхню частину з’єднувача перегинають навколо основного профіля. 
Міцний, легкий у монтажі, стійкий до навантажень.

Гіпсокартонний лист призначений для пристрою стель, а також для виго-
товлення звукопоглинальних конструкцій і декоративних виробів всередині 
будівель і кімнат з підвищеною вологістю. лицьовий картон виконує функцію 
каркаса, а також основи для нанесення будь-якого оздоблювального 
матеріалу.

Кутовий з’єднувач, як правило, застосовується для створення стельового 
каркаса з гіпсокартонних плит. Він дає можливість значно зміцнити кон-
струкцію стелі шляхом поперечного посилення несучих профілів (з’єднання 
головного з поперечним) за допомогою перемичок, які закріплюються 
перпендикулярно їм. Цей роз’єм дозволяє зробити однорівневе Т-образне 
одностороннє з’єднання. Стельовий каркас, укріплений кутовим Т- з’єднан-
ням, виходить більш міцним, жорстким і забезпечує нерухомість конструкції 
з гіпсокартону.

Основне застосування стінового гіпсокартону для влаштування перегоро-
док і стінок, монтажу стелі,  для будівництва різних архітектурних конструкцій 
таких як - от: арки, полиці, короби або простінки. Листи гіпсокартону мають 
чудові акустичні характеристики, забезпечують звукоізоляцію приміщення. 
Поверхні з гіпсокартону можна фарбувати або клеїти поверх них як плитку, 
так і шпалери всіх видів. Незаперечні переваги гіпсокартону: екологічність 
і простота обробки; створення з листів гіпсокартону будь-яких сміливих 
конструкцій, що дуже важливо для будівельників, які втілюють на практиці 
оригінальні рішення архітектурних і дизайнерських проектів. Підвіс із розтискним елементом призначений для збирання металокаркасів 

під підвісні стелі з гіпсокартону. Застосовується в разі опускання стелі більш 
ніж на 12 см. Підвіс оснащений пружиною,  в яку заходить спиця,  за  допомо-
гою якої він кріпиться до перекриття.

АКВАПАНЕЛЬ  
НА ЦЕМЕНТНІЙ ОСНОВІ  
ДЛЯ ЗОВНІШНІХ РОБІТ 
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ГІПСОКАРТОН 
ВОЛОГОСТІЙКИЙ 

З’ЄДНУВАЧ  
ДЛЯ CD-ПРОФІЛІВ 
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ГІПСОКАРТОН  
СТЕЛЯ

З’ЄДНУВАЧ
КРАБ -УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

ГІПСОВОЛОКНИСТІ  
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ГІПСОПЛИТА  
ПАЗОГРЕБНЕВА ВОЛОГОСТІЙКА
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ПІДВІС ОБЕРТАЛЬНИЙ  
З РОЗЖИМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201015 2400 900 12,5

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201029 2500 1200 12,5

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201012 2500 1200 6,5

10201013 3000 1200 6,5

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201020 657 500 80

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201006 2000 1200 12,5

10201007 2500 1200 12,5

10201008 3000 1200 12,5

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201004 2000 1200 9,5

10201005 2500 1200 9,5

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201018 2500 1200 10

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201022 657 500 80

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201011 2500 1200 12,5

Код

10205012

Код

10205010

Код

10205009

Код

10205011

Код

10205013

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201009 2000 1200 9,5

10201010 2500 1200 9,5

Код Довжина (мм) Ширина (мм) Товщина (мм)

10201001 2000 1200 12,5

10201002 2500 1200 12,5

10201003 3000 1200 12,5

Гіпсокартонні, гіпсові і цементні плити Гіпсокартонні, гіпсові і цементні плити

Кріплення
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Підвіс пружинний (метелик) призначений для конструкції підвісних стель з 
профілів. Використовується разом зі стрижнем-петлею або стрижнем-крю-
ком і регулює висоту підвісної стелі. Антикорозійний, твердий, міцний та 
зручний у використанні.

Профіль CD-60 застосовується для виготовлення основного каркасу підві-
сних стель, але в деяких випадках застосовується і при облицюванні стіни. 
Несучий профіль CD витримує вагу готової поверхні, так як гіпсокартон 
закріплюється саме на ньому, тому СД профіль - відповідальний за жор-
сткість конструкції. При виборі профілю потрібно мати на увазі, чим тонше 
метал, тим конструкція не надійна, наслідок при монтажі буде перевитрата 
кріпильних елементів.

Металевий стрижень з гаком  широко застосовується в будівництві як у 
внутрішній, так і в зовнішній обробці. При монтажі всіляких конструкцій: 
підвісних стель з гіпсокартону, стель Армстронг. Застосовують як 
додаткове кріплення при монтажі вентиляційних труб, елементів декору.

Куточок для профілю типу UA  використовується для того, щоб якісно 
кріпити профілі UA між собою і до підлоги, а також за умови кріплення 
дверних прорізів у конструкціях із гіпсокартону. Виготовляються куточки 
тільки з якісного, міцного металу, що збільшує тривалість терміну 
використання всієї побудованої конструкції. Використовується для 
кріплення профіля, щоб гіпсокартонний каркас зробити дуже міцним.

Профіль CW призначений для влаштування каркасу міжкімнатних перегородок 
і облицювань на основі гіпсокартону, гіпсоволокнистих плит і аквапанелей. В 
основному застосовується як вертикальні стійки каркасів у парі з UW профілем. 
CW профіль відрізняється надійністю і легкістю монтажу. Виготовлений із висо-
коякісного стійкого до корозії, довговічного матеріалу - оцинкованої сталі. Це  
С-подібний довгомірний елемент із загнутими краями (для збільшення жорсткості).

Профіль CD-60 використовується для виготовлення основного каркасу підві-
сних стель, але в деяких випадках  використовується і при облицюванні стіни. 
Несучий профіль CD витримує вагу готової поверхні, оскільки гіпсокартон за-
кріплюється саме на ньому, тому СД профіль  відповідальний за жорсткість кон-
струкції. При виборі профіля необхідно звернити увагу, що  чим тонший метал, 
тим небезпечнішою стає конструкція , внаслідок чого, під час  монтажу буде пе-
ревитрата кріпильних елементів.

Серед монтажних стрічок у промисловості та побуті поширеним є алюмініє-
вий скотч, що відрізняється використанням фольги в якості основи, на одну 
сторону якої наноситься спеціальний клей. Такий підхід до виготовлення 
надає скотчу алюмінієвому високої міцності до розривів і знижує коефіцієнт 
подовження. Фольга відображає ультрафіолет і теплове випромінюван-
ня, що робить стрічку відмінним теплоізолятором. Використовується для 
бандажування сполучних швів на трубах, здійснення ремонтних робіт після 
повернення цілісності фольгованої ізоляції, облаштування пароізоляції, 
фіксації покривних матеріалів у системах вентиляції і кондиціонування.

Призначений для кріплення CD профілів до несучих конструкцій. Закріплю-
ється на базовій підставі анкерним елементом або дюбелем. CD профіль 
кріпиться до підвісу саморізами з буром.

Профіль UD 27 є направляючим для профілів типу CD 60, коли виконуєть-
ся монтаж каркаса для підвісної стелі або облицювання. При проведенні 
монтажних робіт стелі, профіль такого типу кріпиться тільки на стелю, а при 
виконанні встановлення каркасу облицювання, профіль прикріплюють до 
стелі й підлоги. При монтажі каркаса для гіпсокартонної стелі профіль UD 27 
кріпиться по периметру приміщення.

Металевий стрижень з кільцем широко застосовується в будівництві як 
у внутрішній, так і в зовнішній обробці. При монтажі всіляких конструкцій: 
підвісних стель з гіпсокартону, стель Армстронг. Застосовують як додаткове 
кріплення при монтажі вентиляційних труб, елементів декору.

Профіль UA використовується для формування дверних прорізів і для 
кріплення важкого обладнання санвузла в гіпсокартонні системи. Цей про-
філь може бути використаний у приміщенні як несуча опора для кріплення 
різного обладнання.

Профіль UW  використовується в якості стартових направляючих для 
стійкових профілів, а також для влаштування перемичок між ними в 
перегородках і каркасах із подальшою обшивкою гіпсокартоном. Стійкий 
до корозійних процесів завдяки цинковому покриттю, має тривалий термін 
експлуатації.

Профіль UD 27 є направляючим для профілів типу CD 60, коли виконується 
монтаж каркасу для підвісної стелі або облицювання. Під час проведення 
монтажних робіт стелі, профіль такого типу кріпиться тільки на стелю, а при 
виконанні встановлення каркасу облицювання профіль прикріплюють до 
стелі й підлоги. При монтажі каркасу для гіпсокартонної стелі профіль UD 27 
кріпиться по периметру приміщення.

Липка стрічка з основи ПВХ, яка армована спеціальними тканинними волок-
нами, спеціального поліетилену і клейкого шару. Поліетиленове покриттям 
забезпечує водонепроникність армованого скотча. Водонепроникність 
дозволяє використовувати армований скотч для герметизації стиків труб, 
щілин і швів, для виконання ізоляційних та сантехнічних робіт з поверхнями, які 
контактують із вологою. Використовується для ущільнення вентиляційних труб, 
ремонту поверхонь, наприклад, сидінь у автомобілях, гумових шлангів, буді-
вельних огорож, укривних плівок. Ці типи стрічок застосовуються також для 
з’єднання елементів упаковки, що має підвищене навантаження. Такі стрічки 
мають високу міцність на розрив і низький коефіцієнт подовження.

ПІДВІС ПРУЖИНИЙ  
МЕТЕЛИК

KNAUF
ПРОФІЛЬ  

CD-60 

СТРИЖЕНЬ  
З ГАКОМ

КУТНИК  
ДЛЯ UA ПРОФІЛЮ

ПРОФІЛЬ  
CW-100   

CW-75 
CW-50  

ПРОФІЛЬ  
CD-60  

АЛЮМІНІЄВА КЛЕЙКА СТРІЧКА 
60041S

ПІДВІС  
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

KNAUF
ПРОФІЛЬ  

UD-27

СТРИЖЕНЬ  
З КІЛЬЦЕМ 

ПРОФІЛЬ  
ПОСИЛЕНИЙ UA-50

UA-75
UA-100

ПРОФІЛЬ  
UW-100   

UW-75  
UW-50  

ПРОФІЛЬ  
UD-27

АРМОВАНА КЛЕЙКА СТРІЧКА 
20151S

Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина (мм)

10508005 3 60 0,6

10508006 4 60 0,6

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10208008 
50

10

10208009 25

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10208006
50

10

10208007 25

Назва Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина (мм)

CW-100

10202019 3

100

0,4
10202020 4
10203037 3

0,45
10203034 4
10204014 3

0,55
10204015 4

CW-75

10202015 3

75

0,4
10202016 4
10203035 3

0,45
10203036 4
10204010 3

0,55
10204011 4

CW-50

10202011 3

50

0,4
10202012 4
10203033 3

0,45
10203034 4
10204006 3

0,55
10204007 4

Назва Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина (мм)

UW-100

10202021

3

100

0,4

10203043 0,45

10204016 0,55

UW-75

10202017

75

0,4

10203041 0,45

10204012 0,55

UW-50

10202013

50

0,4

10203039 0,45

10204008 0,55

Код Розмір (мм) Товщина металу (мм)

10205001 125 0,6

10205003 120 0,8

102050081 125 1

10205006 250 1

10205008 250 0,8

Код Розмір (мм) Товщина металу (мм)

10211040 50 2

10211041 75 2

10211042 100 2

Код Довжина стрижня (мм)

10205026 250

10205027 500

10205029 1000

10205030 1500

Код Довжина стрижня (мм)

10205021 250

10205022 500

10205024 1000

10205025 1500

Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина (мм)

10508125 3 27 0,6

10508126 4 27 0,6

Код

10205020

Кріплення

Кріплення Посилений профіль

Профіль для гіпсокартону

Профіль для гіпсокартону

Стрічки

Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина металу (мм)

10211001 3 50 1,5

10211002 4 50 1,5

10211003 3 75 1,5

10211004 4 75 1,5

10211005 3 100 1,5

10211006 4 100 1,5

Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина металу (мм)

10202001 3 60 0,4
10202002 4 60 0,4
10203013 3 60 0,45
10203014 4 60 0,45
10204002 3 60 0,55
10204003 4 60 0,55

Код Довжина (м) Ширина (мм) Товщина металу (мм)

10202003 3 27 0,4
10202004 4 27 0,4
10203015 3 27 0,45
10203016 4 27 0,45
10204004 3 27 0,55
10204005 4 27 0,55
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та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

Використовується для монтажу важких деталей в приміщеннях і на вулиці. 
Стійкий до сонячного проміння, не тиче. Витримує перепади температур та 
вплив сонячного проміння. Не старіє з часом. Добре клеїться до дерева, 
металу, пластиків, дзеркал.

Скотч пакувальний виготовлений з двохосно-орієнтованого поліпропілену 
високої міцності з нанесенням клейового шару з одного боку стрічки. Ця 
продукція в основному використовується для фіксації картонних коробок. 
Використання клейкої стрічки дозволяє спростити процес упаковки, уникну-
ти псування товарів, а також полегшити навантаження і перевіз.

Перфоровані стрічки використовуються там, де є сильне навантаження на 
деталі конструкції. Також вони можуть служити додатковим скріплювальним 
елементом для дерева, збірки дахів і каркасного будівництва.

Стрічка зі скловолокна – відмінне рішення для армування швів між гіпсокартон-
ними перегородками. Зберігаючи унікальні характеристики скловолокна, стріч-
ка має мінімальні розміри, що робить її максимально зручною і практичною у 
використанні. Найчастіше стрічка з скловолокна застосовується для зміцнення 
і армування швів при спорудженні перегородок з гіпсокартону, фальшивих стін 
і підвісних стель у приміщеннях. Надійно зміцнюючи шви, стрічка з скловолокна 
мінімально виступає над поверхнею, не утворюючи додаткових нерівностей і 
не створюючи проблем при нанесенні фінішного покриття.

Демпферна або компенсаційна стрічка, пристінна, крайова - застосовується 
найчастіше для теплоізоляції і віброізоляції приміщень, незамінна при комп-
лектації системи «тепла підлога». Стрічка ефективно компенсує температур-
не розширення бетонної стяжки. Надійно герметизує і ущільнює робочі шви. 
Запобігає тепловтраті й допомагає підтримувати температурний режим.

Стрічка на паперовій основі металізована для обробки кутів. Застосовується 
під шпаклівку, для формування геометрично правильних будь-яких кутових 
поверхонь. Стрічка рекомендована до використання при оздоблювальних 
роботах із застосуванням гіпсокартонних листів (ГКЛ), гіпсоволокнистих 
листів (ГВЛВ), піноблоків тощо. Надійно захищає зовнішні кути від сколів 
і деформацій. Може застосовуватися для всіх типів кутів - прямих, тупих, 
гострих. Іноді використовується для внутрішніх кутів для посилення ефекту 
прямолінійності.

Звукоізоляційна стрічка є звукоізолюючою прокладкою в каркасних 
звукоізоляційних конструкціях, а також застосовується для збільшення 
звукоізоляції гіпсокартонних облицювань стін, стелі, перегородок. 
Звукоізоляційну стрічку застосовують при монтажі  звукоізоляційних 
конструкцій для запобігання передачі звукових коливань через сполучні 
елементи конструкцій: профілі, комунікаційні короби тощо.

Стрічка з металевим вкладишем використовується для формування гео-
метрично правильних кутів на будь-якій поверхні. Доцільно застосовувати 
стрічку з металевим вкладишем там, де не можна застосувати пластикові 
або алюмінієві куточки. Може використовуватися як для прямих, так і гострих 
або тупих кутів. Її застосовують під шпаклівку, застосування такої стрічки в 
значній мірі зміцнює кут і зменшує час і трудовитрати на його формування.

Самоклеюча стрічка на паперовій основі призначена для акуратного проведен-
ня малярних робіт усередині і зовні приміщень. Також з її допомогою можна зро-
бити різні абстракції, орнаменти або смужки. Це різновид самоклеючої стрічки 
на паперовій основі, яка піддається обробці особливою речовиною та покрита 
спеціальним клейким шаром, який не залишає слідів після зняття. Під час про-
ведення будівельних та ремонтних робіт (малярних, штукатурних, заклеювання 
тощо) малярна стрічка є незамінним елементом.

Флізелінова стрічка - це смужка, зроблена з найтонших скляних волокон, витка-
них у павутинку, призначена для армування швів, усунення тріщин на поверхні., 
Після приклеювання забарвлюється, не вимагає додаткового шпаклювання. 
Цей матеріал вдало приховує дефекти поверхонь і є досконалою основою, як 
під паперові й вінілові шпалери, так і під фарбування. Матеріал не розтягується і 
не дає усадки при намоканні й подальшому висиханні.

Липка поліпропіленова стрічка для упаковки, зміцнена армованими волокнами, 
має підвищену міцність на розрив і стійка до механічних пошкоджень. 
Стрічка Duct - армована пакувальна стрічка, підвищеної міцності. Стійка до 
зношування, не розшаровується і не втрачає вихідних характеристик у процесі 
експлуатації. Широко застосовується для палетування, з’єднання ящиків на під-
донах, упаковки великих вантажів, ізоляції трубопроводів і повітродротів, ізоляції 
дротів, для сантехнічних робіт і усунення течі.

Стрічка двостороння, універсальна, з високою здатністю, що клеїть на плівці РР. 
Товстий шар клею, який добре прилипає до поверхні, забезпечує універсальне 
використання.

Стрічка виготовлена з білої водонепроникної піни. Міцний клей забезпечує 
відмінну адгезію до основи. Ідеально підходить для монтажу легких, пластикових 
об’єктів. Завдяки своїй стійкості до води, її застосовють у санітарних приміщен-
нях, кухнях і ванних кімнатах.

Гладка захисна стрічка, виготовлена з міцної і добре прилеглої м’якої плівки 
ПВХ. Служить для захисту гладких поверхонь, наприклад, дерева (лаковане, 
ґрунтоване), алюмінію і скла. Термін служби в приміщенні до 30 днів, зовні до 
30 днів. Температурна стійкість 40°С.

Стрічка двостороння, з товстої і міцної тканини, має дуже сильне зчеплення, що 
клеїть на плівці РР. Ідеально підходить для з’єднання шорсткуватих поверхонь, 
таких як килими та з нерівною поверхнею бетонні підлоги.

Стрічка малярна використовується при проведенні фарбувальних, малярних і 
ремонтних робіт: для обмеження місця фарбування, а також для кріплення по-
криття, що захищає поверхню від попадання фарби та інших видів забруднення. 
Легко видаляється майже з будь-якої поверхні, не залишаючи на ній слідів клею 
і не пошкоджуючи нижнього шару.

SHTOCK
СТРІЧКА  

ДЛЯ ДЗЕРКАЛ

SHTOCK
СКОТЧ СТРІЧКА 

ПОЛІПРОПІЛЕНОВА  
З ЛИПКИМ ШАРОМ 

СТРІЧКА  
ПЕРФОРОВАНА 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА 

СТРІЧКА  
ДЛЯ ШВІВ ЗІ СКЛОПОЛОТНА 

СТРІЧКА  
ДЕМПФЕРНА 

СТРІЧКА БАНДАЖНА  
З МЕТАЛЕВИМ ВКЛАДНИКОМ 

BANDE ARME  

СТРІЧКА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА 
UD ТА UW

СТРІЧКА  
З АЛЮМІНІЄВИМ ВКЛАДИШЕМ

SHTOCK
МАЛЯРНА СТРІЧКА 

СТРІЧКА  
ФЛІЗЕЛІНОВА 

МАЙСТЕР

HARDEX
СТРІЧКА  

DUCT *211* 

HARDEX
СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ  

*770* НА ПЛІВЦІ РР 

HARDEX
СТРІЧКА НА ПІННІЙ ОСНОВІ 

*778*

HARDEX
СТРІЧКА ГЛАДКА  

PVC *397*

HARDEX
СТРІЧКА ДВОСТОРОННЯ  

*774* НА ПЛІВЦІ РР

HARDEX
СТРІЧКА ПАПЕРОВА  

*545*

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10610709 25 2

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10610712

45

100

10610710 30

10610711 60

Код Ширина (мм) Довжина (м) Товщина металу (мм)

10208131
15

10
0,55

10208132 30

10208133
20

10
0,7

10208134 30

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

102080211 50 25

102080212 100 10

102080213 150 20

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10208022 30

30
10208023 50

10208024 70

10208025 90
Код Ширина (мм) Довжина (м) Товщина (мм)

10208002 150 50 8

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10208003 50 30

Код

10208012

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10610698 19

20
10610699 24

10610700 30

10610701 38

10610703 38 40

610702 48 20

10610704 48 40

Код Ширина (м) Довжина (м) 

10208020 50
25

10208021 100

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10716277 48 10

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10716271
48

5

10716272 10

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10716311 19
5

10716312 25

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10716275 38 33

10716276 48 33

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10716273
48

5

10716274 10

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10716301 19

50

10716302 25

10716303 30

10716304 38

10716305 48

10716320 50 75

Стрічки Стрічки
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Скотч пакувальний виготовлений з двохосно-орієнтованого поліпропілену 
(ВОРР) високої міцності з нанесенням клейового шару з одного боку стрічки. 
Ця продукція, в основному, використовується для фіксації картонних коробок. 
Використання клейкої стрічки дозволяє спростити процес упаковки, уникнути 
псування товарів, а також полегшити навантаження і перевіз.

Виготовлена з м’якого чистого алюмінію з нанесенням клейового 
шару на основі синтетичного каучуку. Призначена для закріплення 
утеплювачів повітряних та водних каналів. Використовується при 
встановленні систем кондиціювання повітря, вентиляції. Витримує t° від 
-20°С до +80°С .

Плита застосовується як в житлових, так і в офісних приміщеннях. Випускається 
тільки в кромці Board. Монтаж плити нескладний завдяки поверхні з ненаправ-
леним малюнком. Висока вологостійкість, гарна шумоізоляція, тривалий термін 
експлуатації - ось що вирізняє стелі цього типу. 

Підвісна стеля Oasis - це плити білого кольору з рельєфною поверхнею, 
начебто зверху присипаною піском, власне кажучи звідси і така назва. Хороша 
стійкість до стирання, завдяки покриттю кальцідною крихтою. Стелі призначені 
для монтажу в житлових, офісних та громадських приміщеннях. Oasis має 
високу вологостійкість. 

Недорога бюджетна плита економ класу, використовується в приміщеннях 
із вологістю до 70%. За рахунок наявності нескрізної перфорації має високі 
акустичні показники із шумопоглонання, але дещо знижену вологостійкість. Ві-
зуально малюнок із «наколотих точок» плити «Scala» виглядає більш елегантно, 
ніж на плиті Bajkal. 

Плита Bioguard PLAIN білого коліру із антибактеріальним покриттям  
та стійка до подряпин. Застосовуються в медичних приміщеннях , фармацевти-
ці, мікроелектроніці, оптиці, харчової промисловості.

Характерна риса моделі Призматик - розсіювач світла. Поверхня цього світиль-
ника виконана у вигляді сотень призм. Ця модель випромінює біле світло. У 
робочому стані світильник нагадує лід або кристали. Натягнуті в 4 ряди світлоді-
одні стрічки схожі на лампи. Розсіювання світла під кутом 120 градусів дозволяє 
охопити велику площу. Потужність 40Вт, колірна температура 6500К.

Застосовується для загального освітлення адміністративно-побутових і гро-
мадських приміщень. Підходить для будь-якого інтер’єру, завдяки рівномірному  
розсіюванню світла. Може використовуватись як вбудований світильник, а 
також як накладний . Максимальна потужність світильника 40 Вт, колірна темпе-
ратура 6400К.  Корпус виконаний з анодованого алюмінію.

Профіль кутовий використовується в якості додаткового несучого елемента 
для стельових плит. Кріплення профілю здійснюється по периметру примі-
щення, де проводиться монтаж стелі. Використовується для підвісних стель в 
офісних і виробничих приміщеннях.

Спеціальна склотканинна стрічка на клейовій основі використовується 
для запобігання утворення тріщин і зміцнення поверхонь. Призна-
чена для проклейки кутів, швів і тріщин на оштукатурених і бетонних 
поверхнях, на стиках гіпсокартону, оргалита, ДСП та інших листових 
матеріалах. Підвищує механічну міцність покриттів. Стійка до впливу 
лугів, не схильна до розкладання. Знімає механічні напруги, запобігає 
появі тріщин на оброблюваних поверхнях.

Стельова плита DUNE SUPREME  має мілкорельєфну особливо шорстку 
поверхню та спеціальні мікроотвори (майже не видимі зовні), за рахунок 
яких забезпечується високе звукопоглинання. Крім того, підвісна стеля 
такого типу має низьке водопоглинання, ідеально виглядає в приміщеннях, 
легко монтується.

Гладка біла поверхня плит Retail відповідає сучасним тенденціям більш 
тонкої обробки при максимальному використанні переваг світловідбивання 
в приміщеннях із спрямованими вгору джерелами світла або з віддзерка-
леним освітленням.

В якості основи використовується сітка з гнучкого скловолокна. Сітчаста 
структура дозволяє уникати забивання осередків продуктами обробки. 
Застосовується для ручного шліфування гіпсокартону і для вирівнювання 
сухої штукатурки.

SHTOCK
СТРІЧКА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА  

З ЛИПКИМ ШАРОМ 

СТРІЧКА, 
 ПОКРИТА АЛЮМІНІЄМ 

ARMSTRONG
BAJKAL

ARMSTRONG
OASIS  

BOARD 

ARMSTRONG
SCALA

ARMSTRONG  
BIOGUARD PLAIN

СВІТИЛЬНИК  
LED PRISMATIC  

ПАНЕЛЬ СВІТЛОДІОДНА  
ONE LED

ПРОФІЛЬ  
ДЛЯ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

ARMSTRONG
RETAIL  

BOARD,
TEGULAR

ARMSTRONG
DUNE SUPREME  

BOARD, 
TEGULAR

СТРІЧКА-СІТКА  
ДЛЯ ГК FOREMAN 

СІТКИ  
АБРАЗИВНІ

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10610713 48 66

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10208004

50

30

102080041 50

Код Кромка Розмір (мм) Товщина (мм)

11702020 Board 600х600 12

Код Кромка Розмір (мм) Товщина (мм)

11702022 Board 600х600 12

Код Розмір (мм) Товщина (мм)

11702021 600х600 12

Код Розмір (мм) Товщина (мм)

11702031 600х600 12

Код Розмір (мм) Потужність (Вт) Колірна температура

11704047 595x595 40 6500К

Код Розмір (мм) Потужність (Вт) Колірна температура

94203380 595x595 40 6400К

Виробник Назва Код Довжина (м) 

 Armstrong

Профіль поперечний Javelin 11701011 0,6

Профіль поперечний Javelin 11701012 1,2

Профіль головний Javelin 11701013 3,6

Профіль пристінний Javelin 11701014 3

АМТТ

 Т-профіль білий RAL 9016  11701034 0,6

Т-профіль білий RAL 9016 11701035 1,2

Т-профіль білий  RAL 9016 11701036 3,6

Г-образний Кутовий елемент білий  RAL 9016 11701037 3

SYSTEM C

Профіль поперечний, білий RAL 9003 11701075 0,6

Профіль поперечний, білий RAL 9003 11701076 1,2

Профіль головний, білий RAL 9003 11701077 3,6

Кут пристінний, білий RAL 9003 11701078 3

Код Кромка Розмір (мм) Товщина (мм)

11702025 Board 600х600
15

11702023 Tegular 600х600

Код Кромка Розмір (мм) Товщина (мм)

11702026 Board 600х600 12

11702028 Tegular 600х600 14

Код Ширина (мм) Довжина (м) 

10208027

45

10

10208028 20

10208029 40

10208030 45

10208031 90

10208032 153

10208033 100

2010208034 150

10208035 230

Код

10714400

Стрічки Плити

Плити Приналежності для освітлення

Приналежності для освітлення

Стрічки Сітки

Профіль для підвісних стель

ГІПСОКАРТОННІ ТА СТЕЛЬОВІ СИСТЕМИ 
Стрічки і сітки

ГІПСОКАРТОННІ ТА СТЕЛЬОВІ СИСТЕМИ 
Підвісна стеля і кріплення
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ГІПСОКАРТОННІ ТА СТЕЛЬОВІ СИСТЕМИ 
Маяки та кутники штукатурні

ГІПСОКАРТОННІ ТА СТЕЛЬОВІ СИСТЕМИ 
Маяки та кутники штукатурні

Стартовий профіль цокольний має вигляд алюмінієвого лотка для установки 
систем утеплення і виконується по товщині пінополістирольних плит або 
мінеральної вати. Стійкий до корозії. Перфорація у найширшій частині 
призначена для кріплення до фасада, у вузькій для міцного зчеплення 
зовнішньої штукатурки з утеплювачем. Профіль стартовий призначений для 
захисту нижнього краю утеплювача від атмосферних опадів і механічних 
пошкоджень.

Кут мокрої штукатурки застосовується для зміцнення кутів стін в момент 
виконання робіт з оштукатурювання поверхонь «мокрим» способом. Щоб 
уникнути руйнування оцинкованого шару рекомендовано застосовувати з 
неагресивними видами штукатурок.

Профіль кутовий алюмінієвий перфорований із штукатурної сіткою для 
вирівнювання та армування зовнішніх і внутрішніх кутових поверхонь. 
Встановлюється під шпаклівку і штукатурку.

 Кутник прямий перфорований використовується для посилення і захисту 
всіх вертикальних і горизонтальних зовнішніх кутів, дверних і віконних 
прорізів. Призначений для штукатурних робіт. Значно полегшує будівельні 
роботи, зменшує витрати часу при монтажі і виведенні кутів.

Кутовий профіль із капельником, призначений для відводу вологи і води з 
поверхні виступаючих елементів фасадів, балконів, ролет тощо. Профіль 
призначений для створення чистого і точного оформлення кромки на буді-
вельних елементах і захисту від затікання дощової води в існуючі прорізи. 
Точно завершує штукатурний шар у кутових зонах фасаду будівлі, схильних 
до скупчення вологи, віконних відкосах і несучих балконних основах, мінімі-
зує утворення тріщин у цих зонах.

Призначений для захисту торцевих граней гіпсокартонних плит від механіч-
них пошкоджень, може використовуватися для обробки дверних і віконних 
прорізів, при обрамленні відкосів в місцях прилягання до них гіпсокартонних 
плит. За рахунок пружності пластику, з якого виготовлений куточок, на кром-
ці гіпсокартону він фіксується без будь-яких матеріалів або кріплень.

ПВХ профіль для штукатурних робіт із самоклейкою деформаційною стріч-
кою і відривною частиною для монтажу захисної плівки. 
Привіконний профіль із манжетою застосовується для формування та штука-
турки укосів. Деформаційна стрічка виконує функцію динаміка, що дозволяє 
зменшити навантаження руху віконної рами (вібрації, вигину при вітрі, усадці) 
на штукатурний шар. Відривна планка з самоклейкою стрічкою дозволяє 
легко встановити захисну плівку на вікна, щоб уникнути попадання на них 
розчину, а потім так само легко демонтувати її разом із відривною частиною 
привіконного профілю, залишаючи лише рівний шов.

Профіль кутовий ПВХ із сіткою застосовується в якості армуючого елемента 
при влаштуванні захисного шару в системах теплоізоляції та при здійсненні 
штукатурних і шпаклювальних робіт. Застосування куточка повністю виключає 
появу тріщин і руйнувань захисного шару в кутах і укосах віконних і дверних 
прорізів у системах теплоізоляції.
Використовується для внутрішніх та зовнішніх робіт. Сітка на профілі стійка до 
лужного середовища і зберігає високі характеристики в процесі експлуатації.

Кутовий профіль призначений для штукатурних робіт та захисту зовнішніх 
кутів гіпсокартонних перегородок, облицювань від механічних пошкоджень. 
Полиці профілю мають перфорацію у вигляді отворів діаметром 5 мм. При 
його установці в отвори проникає шпаклівка, попередньо нанесена на 
кут конструкції, що забезпечує міцне зчеплення профілю із сполученою 
поверхнею гіпсокартону.

Пластиковий арочний куточок — будівельний елемент, що виконує функцію 
захисту кутів нелінійних поверхонь. А також в арочних, дверних отворах, 
нестандартних вигнутих лініях стелі, та ніші виконаній з гіпсокартону.

Декоративні куточки з ПВХ використовуються для приховування стиків, 
дефектів при оздоблювальних роботах. Ці куточки також виконують 
захисну, декоративну і дизайнерську функції, з їх допомогою поверхні 
виглядають естетично, вони оберігають елементи меблів від пошкоджень.

Профіль віконний примикає застосовується для якісного примикання штука-
турки до віконних і дверних рам; запобігає виникнення тріщин між віконною 
(дверний) рамою і штукатуркою за рахунок пружної ущільнюючої прокладки 
(компенсує теплове розширення), виключає виникнення вологості (розвиток 
грибків, цвілі і т. п.). Високоякісна лугостійка склосітка виконує функцію 
армування укосу, що підвищує його міцність, перешкоджає появі тріщин і 
дозволяє створити рівний кут обробки укосів вікна.

Маяк штукатурний застосовується як опорна направляюча база при ош-
тукатурюванні для отримання рівної поверхні. Маяк штукатурний дозволяє 
швидко, точно і без великих витрат отримати рівну оштукатурену поверхню з 
обраною товщиною штукатурного шару. Виготовляється з оцинкованої сталі.

Профіль кутовий ПВХ для мокрої штукатурки використовується для фор-
мування, вирівнювання та захисту від пошкоджень кутів зовнішніх або вну-
трішніх стін будівель. Можна застосовувати в умовах підвищеної вологості та 
кислотності (наприклад, гіпсова штукатурка). Застосовується для нанесення 
великого штукатурного шару.

ПРОФІЛЬ 
ЦОКОЛЬНИЙ

КУТНИК ДЛЯ МОКРОЇ 
ШТУКАТУРКИ 

АЛЮМІНІЄВИЙ КУТНИК 
ПЕРФОРОВАНИЙ З СІТКОЮ

КУТНИК ПЛАСТИКОВИЙ 
ПЕРФОРОВАНИЙ

КУТ  
З СІТКОЮ КАПЕЛЬНИК 

ПРОФІЛЬ ТОРЦЕВИЙ ДЛЯ 
ГІПСОКАРТОНА  

12,5 ММ

ПРОФІЛЬ ВІКОННИЙ  
БЕЗ СІТКИ

ПЛАСТИКОВИЙ КУТНИК 
ПЕРФОРОВАНИЙ З СІТКОЮ 

КУТНИК  
ПЕРФОРОВАНИЙ  

КУТНИК  
АРОЧНИЙ

КУТНИК ПРЯМИЙ 
ПЛАСТИКОВИЙ 

ДЕКОРАТИВНИЙ БІЛИЙ

ПРОФІЛЬ ВІКОННИЙ  
З СІТКОЮ

РЕЙКА МАЯЧНА  
ОЦИНКОВАНА  

ПРЕМІУМ

КУТНИК ДЛЯ МОКРОЇ 
ШТУКАТУРКИ ПЛАСТИКОВИЙ

Код Товщина (мм) Довжина (м)

10203024 53 2,5

10203029 83 2

10203026 103 2,5

Код Довжина (м) Розмір сітки по кутах (см)

10206018 2,5 7х7

10206019 3 7х7

10206020 3 7х7

10206027 3 10х10

102060271 3 10х15

Код Довжина (м) Розмір сітки по кутах (см)

10206021 2,5

7х710206022

310206017

10206028 10х10

Код Довжина (м)

10206009 2,5

10206010 3

Код Довжина (м)

10206040 2,5

Код Довжина (м)

10206043 2,4

Код Довжина (м)

10206036 3,0

Код Довжина (м)

10206044 2,4

Кути

Код Довжина (м)

10206031 2,5

10206032 3

Код Довжина (м)

10206006 2,5

10206007 3

Код Довжина (м)

10206023 2,5

10206024 3

Код Товщина штукатурного шару (мм) Довжина (м)

10206011 
10

2,5

10206012 3

10206013 
6

2,5

10206014 3

Код Довжина (м) Розмір (мм)

10206048 2,75 25х25

Код Довжина (м)

10206004 2,5

10206005 
3

10206002 

Кути

Маяки
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Утеплювач 
і звукоізоляція
стр. 51–53

Базальтовий утеплювач

Утеплювачі в матах на основі скловолокна

Плити теплоізоляційні застосовуються для тепло-звукоізоляції в системі утеплен-
ня фасадів. Кам’яна вата «Shtock» відноситься до негорючих речовин. Темпера-
тура, яку вона здатна витримати, перевищує 1000ºC. Вона водовідштовхувальна, 
в разі накопичення вологи і конденсату досить швидко висихає, завдяки цьому 
фасад завжди є сухим, що перешкоджає появі і розростанню плісняви всередині 
приміщень, має високу паропроникність. Плити мають такі показники міцності, доз-
воляють використовувати їх в різних системах і постійно забезпечувати високу 
якість, надійність і довговічність цих систем. Щільність 135 кг/м3.

Матеріал із покращеними звукоізоляційними характеристиками. Потрібний для 
влаштування звукопоглинаючого шару в перегородках та інших конструкціях. 
Можна застосовувати як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні, не 
має усадки. 

Утеплювач «ТЛ Еко Фасад» використовується як теплоізоляційний шар у 
фасадних системах із тонким штукатурним шаром. Теплозвукоізоляція «ТЕР-
МОЛАЙФ» забезпечує високий рівень звукоізоляції, економію коштів на 
обігрів і кондиціонування будівель та збільшення довговічності тримальних 
конструкцій.

Універсальна теплоізоляція відмінної якості за розумною ціною.  
«ISOVER Теплий Дім» відповідає всім гігієнічним нормам та має необхідні 
гігієнічні сертифікати, використовується в дитячих та медичних установах, 
застосовується для утеплення скатних покрівель та мансард, перекриттів, 
підлог по лагах.

SHTOCK
БАЗАЛЬТОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ 

FASAD 135

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ ЗВУКОЗАЩИТА

ТЕРМОЛАЙФ 
УТЕПЛЮВАЧ  

ТЛ ЕКО ФАСАД 

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ ТЕПЛИЙ ДІМ 

Щільність: 135 кг/м3Щільність: 135 кг/м3

Коефіцієнт теплопровідності  
0,038 Вт/(м*К).

Коефіцієнт теплопровідності  
0,04 Вт/(м*К).

Мат ламельний «ТЕХНО» - це слабогорючий тепло-, звукоізоляційний мат, 
який формується з ламелей кам’яної вати, приклеєних до посиленої армованої 
алюмінієвої фольги. Призначений для тепло-, пароізоляції повітроводів, венти-
ляційного обладнання, резервуарів, а також трубопроводів діаметром понад 
230 мм. і плоских поверхонь. Використовується у цивільному та промисловому 
будівництві, у новобудовах, під час  прокладанні трубопроводів і реконструкції 
будівель та споруд різного призначення. Застосовується при температурі 
ізольованих поверхонь до +250 градусів з боку кам’яної вати (з боку фольги 
максимальна температура застосування +80 градусів).

SWEETONDALE
МАТ  

ЛАМЕЛЬНИЙ

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11808036 10000х1200х25
0,039

11808037 8000х1200х30

Плити для тепло-, звукоізоляції різних типів шаруватих кладок, каркасних стін із 
різноманітними видами обробки, зокрема сайдингом. Вони є першим (внутріш-
нім) теплоізоляційним шаром у фасадних системах із повітряним зазором при 
двошаровому виконанні теплоізоляції. ТЕХНОБЛОК - це негорючі, гідрофобні 
тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід 
базальтової групи на низькофенольному сполученні. Має високе теплозбере-
ження, стійкий до впливу мікроорганізмів і гризунів. 

SWEETONDALE
УТЕПЛЮВАЧ ТЕХНОБЛОК 

СТАНДАРТ

Щільність: 45 кг/м3

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11808006 1200х600х50
0,038

11808007 1200х600х100

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11808010 1000х600х50
0,037

118080101 1000х600х100

Код ДхШхТ (мм)
Індекс ізоляції повітряного шуму, дБ 

(товщина общивки перегородки 12,5 мм)
11802008 1170х610х50 45

11802009 1170х610х75 50

11802010 1170х610х100 54

Виробляється на основі кам’яної вати базальтових гірських порід. 
Мінеральні плити «Роклайт» є відмінним утеплювачем і звукоізолятором, 
негорючі, водовідштовхувальні із паропроникними властивостями. Мате-
ріал підходить для утеплення та звукоізоляції дахів, мансард, горищних і 
міжповерхових перекриттів, підлог між лагами, внутрішніх каркасних пере-
городок. Це універсальний матеріал для приватного будівництва. 

SWEETONDALE 
УТЕПЛЮВАЧ  

РОКЛАЙТ

Щільність: 30 кг/м3 Щільність: 35 кг/м3

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11808001 1200х600х50
0,039

11808002 1200х600х100

Теплоізоляційний матеріал «ТЕХНОФАС Ефект» - це полегшений утеплювач 
із базальтового волокна на низькофенольному сполученні, призначений для 
пристрою системи утеплення фасадів під штукатурку. Плити «Технофас Ефект» 
характеризуються зниженою щільністю, що не тільки дозволяє заощадити 
кошти, але і покращити показники теплопровідності,та знизити загальну вагу 
системи. Плити ТЕХНОФАС Ефект мають низьке водопоглинання, підвищену 
міцність на відрив, поліпшену геометрію і стабільність форм. Відносяться до класу 
негорючих матеріалів, паропроникні, не схильні до дії мікроорганізмів і гризунів.

SWEETONDALE 
УТЕПЛЮВАЧ ТЕХНОФАС  

ЕФЕКТ 

Щільність: 135 кг/м3

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11808003 1200х600х50
0,037

11808004 1200х600х100

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11808027 1000х600х50
0,036

11808028 1000х600х100

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11802023 1170х610х50
0,04

11802024 1170х610х100

УТЕПЛЮВАЧ І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 
Мінеральні утеплювачі
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Теплоізоляція та основа для тонкого штукатурного шару в системах фасадної 
ізоляції. Жорсткий матеріал на основі скловолокна для фасадів з тонким штука-
турним шаром. Завдяки невеликій вазі матеріалу та оптимальним розмірам плит 
значно полегшується процес монтажу теплоізоляції. Матеріал хімічно інертний, 
стійкий до кислотно-лужного середовища, не викликає та не піддається корозії 
при взаємодії з іншими елементами конструкції. Висока паропроникність забез-
печує ефективний вологісний режим роботи конструкції.

Спеціальна тепло - і звукоізоляція з підвищеною пружністю. «ISOVER Профі» 
поєднує переваги двох типів матеріалу - рулона і плити. Завдяки підвищеній 
пружності він міцно стоїть у будь-якому вертикальному та похилому каркасі 
без додаткових кріплень, не сповзаючи та не випадаючи, як  результат - 
відсутні містки  холоду, а низька теплопровідність забезпечує максимальне 
теплозбереження. 

Універсальна теплоізоляція відмінної якості в рулонах за розумною ціною. Реко-
мендується використовувати в підлогах по лагах, перекриттях, також на стінах під 
обшивку (сайдинг, вагонка тощо). Відповідає всім гігієнічним нормам. Забезпечує 
надійний теплозахист завдяки низькому  коефіцієнту теплопровідності, відносить-
ся до групи негорючих матеріалів. Безпечний для здоров’я людей і навколишньо-
го середовища, надійний захист від шуму.

Ізоляція з підвищеною вологостійкістю. Спеціальний матеріал для скатних 
покрівель та мансард. Дах - елемент конструкції, який часто знаходить-
ся в умовах складного вологого режиму експлуатації. Волога може 
потрапляти в утеплювач як зсередини приміщення, так і зовні і впливати 
на властивості утеплювача. Плити «ISOVER Скатна Покрівля», на відміну 
від інших теплоізоляційних матеріалів, володіють додатковим захистом від 
впливу вологи.

Матеріал призначений для утеплення та пароізоляції внутрішніх стін, стель та 
підлог по лагах лазні та сауни. Матеріал забезпечує надійний теплозахист і 
довговічність конструкції. Завдяки відбиваючому ефекту алюмінієвої фольги 
в приміщенні зберігається більше тепла. Використання «ISOVER Сауна» 
дозволяє вирішити одразу два завдання - утеплення та пароізоляцію примі-
щення. Це скорочує час монтажу та полегшує будівництво і реконструкцію 
лазні або сауни. 

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ  

ШТУКАТУРНИЙ ФАСАД 

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ  

ПРОФІ 

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ 

ТЕПЛИЙ ДІМ-ТВІН

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ  

СКАТНА ПОКРІВЛЯ

ISOVER
УТЕПЛЮВАЧ ФОЛЬГИР.  

САУНА 

Код
ДхШхТ  

(мм)
Густина  
(кг/м3)

Коефіцієнт теплопровідності 
Вт/(м*К)

11802037 1200х600х50 100

0,034
11802036 1200х600х100 85

11802038 1200х600х120 80

11802039 1200х600х150 80

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11801029 5000х1220х50

0,03711801031 5000х1220х100

11801032 4000х1220х150

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11801022 5490х1220х50+50
0,04

11801023 7000х1220х50+50

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11802011 1170х610х50
0,037

11802012 1170х610х100

Код ДхШхТ (мм) Коефіцієнт теплопровідності Вт/(м*К)

11801035 1200х1250х50 0,041

Утеплювачі в матах на основі скловолокна

Утеплювачі в рулонах на основі скловолокна

Утеплювачі в рулонах  
на основі скловолокна

УТЕПЛЮВАЧ І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 
Екструдований пінополістирол і пінопласт

УТЕПЛЮВАЧ І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 
Мінеральні утеплювачі

Пінопласт

Пінопласт

Пінополістерол

Пінополістерол

Найбільш поширений у будівництві матеріал - пінопласт має підвищені теплоі-
золяційні і шумопоглинаючі властивості. Набув широкого застосування в яко-
сті ефективного фасадного утеплювача сучасних будівель і споруд. Підвищен-
ня щільність і властивості адгезії дозволяють надійно закріпити пінопластові 
плити на поверхні стін, а також значно полегшити чорнову і чистову оброб-
ку фасадів. Матеріал має властивості гіпоалергенності, відрізняється мінімаль-
ною гідроскопічністю.

Матеріал отримав широке застосування в якості ефективного фасадного 
утеплювача сучасних будівель і споруд. Легкий пінопласт має надзвичайно 
низькі показники теплопровідності і водопоглинання. Абсолютно інертний до 
біологічних і хімічних впливів. 

Пінопласт застосовується для використання в термоізоляційних системах 
фасадів, а також як матеріал для ефективної шумо- і теплоізоляції дахів, 
підлог і підвальних приміщень новобудов і будівель різних термінів екс-
плуатації. Підвищена вологостійкість плит забезпечує надійний захист від 
внутрішнього і зовнішнього впливу вологи.

Фрезеровані пінополістирольні плити «ТЕХНОПЛЕКС» - це утеплювач, який 
широко використовується для теплоізоляції підлог, враховуючи наванта-
ження на підлоги по ґрунту і підлоги холодильних камер для теплоізоляції в 
конструкціях інверсійних і експлуатованих покрівель, покрівель із механічним 
кріпленням; в якості теплоізоляційного шару в системі штукатурного фасаду; 
застосовується при теплоізоляції лоджій і балконів. Плити всіх типорозмірів 
мають на торцях L-образні кромки. Вони забезпечують щільні замкові з’єднан-
ня, що запобігають виникненню містків холоду.

Екструзійний пінополістирол CARBON ECO не вбирає воду, не набухає і не 
дає усадки, хімічно стійкий і не схильний до гниття. Висока міцність дозволяє 
отримати рівну і одночасно жорстку основу. Застосовується в котеджному і 
малоповерховому будівництві для пристрою теплоізоляції фундаментів, дахів, 
підлог, утеплення фасадів.

Пінополістирольні плити «ТЕХНОПЛЕКС» - це утеплювач, який широко вико-
ристовується для теплоізоляції підлог, враховуючи навантаження на підлоги 
по ґрунту і підлоги холодильних камер; теплоізоляції в конструкціях інверсій-
них і експлуатованих покрівель, покрівель з механічним кріпленням; в якості 
теплоізоляційного шару в системі штукатурного фасаду; застосовується при 
теплоізоляції лоджій і балконів. Плити всіх типорозмірів, (за винятком товщи-
ною 20 мм), мають на торцях L-образні кромки. Вони забезпечують щільні зам-
кові з’єднання, що запобігають виникненню містків холоду.

SHTOCK
ПІНОПЛАСТ 

SHTOCK
ПІНОПЛАСТ 

ВИК-БУД
ПІНОПЛАСТ

SWEETONDALE 
ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ 

ЕКСТРУЗІЙНІ ТЕХНОПЛЕКС 
С/2  ФРЕЗЕРОВАНІ

SWEETONDALE 
ПЛИТИ  

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ  
ЕКСТРУЗІЙНІ CARBON ECO

SWEETONDALE 
ПЛИТИ  

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ 
ЕКСТРУЗІЙНІ ТЕХНОПЛЕКС

Марка: 
25

Марка: 
35

Марка: 
25

Код Розмір плити (м) Товщина (мм)
Коефіцієнт 

теплопровідності Вт/(м*К)

11804000 0,5х1 від 20 0,040

Код Розмір плити (м) Товщина (мм)
Коефіцієнт 

теплопровідності Вт/(м*К)

11804000 0,5х1 від 20 0,044

Код Розмір плити (м) Товщина (мм)
Коефіцієнт 

теплопровідності Вт/(м*К)

11803000 0,6х1,20 20
0,033

11803000 0,58х1,58 30, 40, 50, 100

Код Розмір плити (м) Товщина (мм)
Коефіцієнт 

теплопровідності Вт/(м*К)

11803000 0,6х1,20 20

0,03311803000 0,58х1,58 30, 40, 100

11803000 0,55х1,10 50

Код Розмір плити (м) Товщина (мм)
Коефіцієнт 

теплопровідності Вт/(м*К)

11803000 0,6х1,20 20

0,03311803000 0,58х1,58 30

11803000 0,55х1,10 50

Код Розмір плити (м) Товщина (мм)
Коефіцієнт 

теплопровідності Вт/(м*К)

11804000 0,5х1 від 20 0,037
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– Гнучка черепиця 
– Комплектуючі для покрівлі 
– Водостічні системи і софіти 

– Мансардні вікна 
– Покрівельні плівки

Покрівля
стр. 55–65

Код 14110257  
Каньйон

Код 141103901 
Агат

Код 14110258  
Клондайк

Код 141103902 
Нефріт

Код 14110259  
Ніагара

Код 14110211 
Онікс

Код 14110211 
Яшма

Код 14110260  
Прерія

Код 141102817 
Турмалін

Код 14110212 
Гранат

Бітумна двошарова черепиця із запатентованою формою, яка не 
має аналогів у світі, надає класичного вигляду черепиці, створює 
неповторний голографічний об’єм. Це поєднання унікальних відтінків і 
чудових технічних характеристик, які роблять покрівлю досить міцною. 

Елегантна класика, виражена в 
бездоганній формі і благородній 
кольоровій палітрі, яка відо-
бражає багатий світ самоцвітів, 
яскравий і дивно різноманітний. 

ПОКРІВЛЯ 
Гнучка черепиця

Колекція «Вестерн»

Колекція «Кадриль»

Код 14110244 
Кастилія

Код 14110237 
Огайо

Код 14110236 
Мічіган

Код 141102401 
Індіана

Код 14110235 
Атланта

Код 14110246 
Севілья

Код 14110238 
Онтаріо

Код 14110247 
Терра

Код 14110239 
Техас

Код 14110248 
Тоскана

Код 14110240 
Юта

Код 14110242 
Барселона

Код 14110233 
Алабама

Код 14110243 
Індіго

Код 14110234 
Арізона

Вишукана колірна гама, гра 
відтінків і 3D об’єм. Особлива 
форма нарізки черепиці створює 
враження, що покрівля виконана 
із натурального, а не штучного 
(дранкт або сланцю) матеріалу.

Колекція двошарової чере-
пиці має дев’ять благородних 
колірних рішень, які відтворюють 
поєднання різних відтінків у 
природі і дають можливість реа-
лізувати будь-яку запропоновану 
архітектором концепцію.

Колекція «Джаз»

Колекція «Кантрі»



56 57

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
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Гіпсокартонні  
та стельові  
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Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги
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інструмент  
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Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Код 14110232 
Малахіт

Код 14110253 
Азія

Код 141102251 
Коричневий

Код 14110204 
Бронзовий

Код 141102302 
Рубін

Код 14110254 
Америка

Код 141102252 
Червоний

Код 14110201 
Коричневий

Код 141102301 
Янтарь

Код 14110255 
Африка

Код 141102253 
Зелений

Код 14110203 
Сірий

Код 14110256 
Європа

Код 141102254 
Сірий

Код 14110202 
Червоний

Витончена покрівля, з ефектно проробленою тінню, підкреслить не-
повторний вигляд будь-якої будівлі. Насичені кольори дивовижних за 
красою каменів, що з давніх-давен використовувалися для створення 
ювелірних виробів, знайшли своє відображення в черепиці, яка стане 
справжньою окрасою Вашої оселі!

Тришарова бітумна черепиця ексклюзивний матеріал, надміцний і 
неймовірно красивий. Форма гонту, нагадуючи покрівельну кам’яну 
плитку античних часів, створює неповторний ефект. «Важкоатлет» в 
світі покрівлі має безпрецедентний гарантійний термін служби -  
60 років! Тепер ви можете передавати якісну покрівлю у спадок!

Чисті кольори з добре помітною тінню для тих, хто шукає особливу 
монохромну покрівлю за прийнятною ціною.

Двошарова бітумна черепиця колекції «Ранчо» доступна кожному! 
Чотири популярних кольори органічно доповнять стиль будь-якого 
будинку, а фактурний рельєф додасть покрівлі солідності і індивіду-
альності. 

Колекція «Самба»Колекція «Континент»

Серія «Фінська» 
Колекція «Акорд»

Серія «Фінська» 
Колекція «Соната»

Колекція «Ранчо»

Код 141102820 
Кленовий

Код 14110223 
Зелений

Код 14110205 
Арахіс

Код 14110215 
Осінній

Код 14110221 
Коричневий

Код 141102040 
Мускат

Код 14110216 
Панговий

Код 14110214 
Хвойний

Код 14110224 
Сірий

Код 14110206 
Фундук

Код 141103903 
Плато

Код 141102122 
Дюна

Код 141102123 
Мармур

Код 141102124 
Льодовик

Код 14110222 
Червоний

Ґонти незвичайної, вигадливої форми при укладанні на покрівлі ство-
рюють фактуру, що нагадує густе листя дерев. Усього один погляд на 
дах - і ви потрапляєте у таємничий ліс ...

Колекція «Модерн» підкорить своєю естетичністю як архітекторів, так 
і майбутніх домовласників. Вона ефектно передає малюнок покрівлі 
за допомогою нового виду нарізки «брікс», форма пелюсток якої не 
підпорядкована певній закономірності, завдяки чому малюнок кожної 
покрівлі унікальний і незвичайний. При цьому фактурі колекції прита-
манні візуальна легкість, натуральність і близькість до природи.

Традиційна для одношарової черепиці форма нарізки, що нагадує 
мозаїку, припаде до смаку багатьом домовласникам.

Ефектна рельєфна покрівля з цікавою формою і своєрідними колір-
ними переходами. Стримані відтінки в теплій натуральній гамі складуть 
гідний ансамбль з будь-якою покрівлею.

Колекція «Танго»Колекція «Модерн»

Колекція «Румба»

ПОКРІВЛЯ 
Гнучка черепиця

ПОКРІВЛЯ 
Гнучка черепиця
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Код 14110218 
Валенсія

Код 14110401 
Коричневий

Код 14110219 
Гранада

Код 14110402 
Червоний

Код 14110261 
Коричневий

Код 14110403 
Зелений

Код 14110391 
Антік

Код 14110220 
Толедо

Код 14110217 
Арагон

Соковиті кольори в поєднанні з 
класичною формою передають 
характерний колорит життєра-
дісної Іспанії. У м’яких переливах 
черепиці можна розгледіти гру 
променів спекотного середзем-
номорського сонця.

Бітумна черепиця Roofmast Соната. Це новинка 2018 року. Вона була 
створена для того, щоб задовольнити потребу людей, яким необхідна 
практичність за доступні гроші. Область застосування гнучкої черепи-
ці дуже обширна, застосовують її в якості покриття на похилих дахах 
приватних будинків, прибудов, альтанок, веранд, лазень, гаражів. 
Мінімальний кут нахилу покрівлі повинен бути не менше 15°.

Колекція «Фламенко»

Підібрати покрівлю під неаби-
який дизайнерський задум - доз-
волить найширша палітра вираз-
них кольорів, що відкривають 
красу деревних порід у всьому 
їх різноманітті. Оригінальна 
форма ґонту вигідно підкреслює 
глибину відтінків, їх переливи і 
контрастні акценти.

Колекція «Фокстрот»

ПОКРІВЛЯ 
Гнучка черепиця

Код 141103904 
Евкаліпт

Код 141102261 
Кедр

Код 14110249 
Мигдаль

Код 14110226 
Горобина

Код 14110252 
Сандал

Код 141102501 
Дуб

Планку примикання застосовують для 
забезпечення щільного прилягання 
гідроізоляційного (єндового) килима до 
труб, виходів антен, вентиляційних проходів і 
вертикальних стін. Доступні різні кольори.

Застосовується в якості 
багатофункціонального підкладкового 
килима, як для бітумної черепиці, так і для 
інших покрівельних матеріалів (глиняної 
черепиці, бітумних хвилястих листів та інших 
штучних покрівельних матеріалів). Може 
застосовуватися в якості тимчасової покрівлі 
при перервах в роботі до 6 місяців.

Карнизна планка служить захистом карнизного 
звісу покрівлі від вологи, направляє воду у 
водостік і запобігає здуванню вітром потоків 
дощової води за жолоб. Встановлюється 
планка як на покрівлі з бітумної черепиці, так 
і на покрівлі з металочерепиці (профнастилу). 
Доступні різні кольори.

Фронтонний крапельник застосовують для 
захисту від вологи і вітру торця основи під 
бітумну черепицю, а також для запобігання 
підриву вітром бітумної черепиці з боку 
фронтонів. Доступні різні кольори.

Самоклеючий підкладковий матеріал із висо-
коміцною поліефірною основою і дрібнозерни-
стим посипанням верхнього шару. Цей міцний 
матеріал призначений для надійної гідроізо-
ляції покрівлі із гнучкої черепиці та покрівлі 
з фінішним покриттям із плиток (натуральний 
сланець, керамічні, цементно-волокнисті, 
азбестоцементні, хризотил-цементні, компо-
зитні плитки, дранка). Показник теплостійкості 
підкладкового килима «ANDEREP ULTRA» не 
менше 85 градусів.

ПЛАНКА  
ПРИМИКАННЯ

 ТЕХНОНИКОЛЬ 
ПІДКЛАДКОВИЙ КИЛИМ 

ANDEREP PROF

Ширина:  
1 м 

Довжина: 
40 м

Ширина:  
1 м 

Довжина: 
15 м

КАРНИЗНИЙ 
КРАПЕЛЬНИК 

Довжина:
2 м 

Товщина: 
0,45 мм

Довжина:
2 м 

Товщина: 
0,45 мм

Довжина:
2 м 

Товщина: 
0,45 мм

ФРОНТОНИЙ  
КРАПЕЛЬНИК 

ТЕХНОНИКОЛЬ 
ПІДКЛАДКОВИЙ КИЛИМ 

ANDEREP ULTRA 

14110822 

14110802 

14110834 14110823 

14110803 

Комплектуючі для покрівлі

ПОКРІВЛЯ 
Комплектуючі для покрівлі

Ширина:  
1 м 

Довжина: 
15 м

ТЕХНОНИКОЛЬ
ПІДКЛАДОЧНИЙ КИЛИМ  

ПІД ГНУЧКУ ЧЕРЕПИЦУ

Рулонний підкладковий гідроізоляційний 
матеріал економ класу. Застосовується в 
якості підкладкового гідроізоляційного килима 
в конструкціях скатних дахів із фінішним 
покриттям із бітумної черепиці. 

14110801 

ТЕХНОНИКОЛЬ
КИЛИМ 

ЄНДОВНИЙ

ТЕХНОНИКОЛЬ
ЧЕРЕПИЦЯ 

КОНЬКОВО-КАРНИЗНА

Коньково-карнизна черепиця застосовується 
в якості стартової смуги при укладанні 
гнучкої черепиці, а також для оформлення 
ребер і гребенів даху. Це прямокутні листи із 
базальтовою посипкою без фігурного різання 
по краю. Із тильного боку є морозостійкий 
самоклеючий шар.

Єндовий килим - рулонний гідроізоляційний бітум-
но-полімерний матеріал на основі поліестеру, по-
критий грубозернистим базальтовим гранулятом. 
Єндовий килим забезпечує надійну гідроізоляцію 
внутрішніх переломів даху (розжолобків), які 
піддаються (залежно від пори року) то сніговим, 
то дощовим навантаженям. Також єндовий килим 
герметизує примикання до вертикальних стін 
і труб.

1411020014110200

Підкладковий килим Полібуд ХММ вико-
ристовується як гідроізоляційний шар для 
бітумної черепиці та захисту OSB. З обох боків 
нанесений пісок для запобігання склеювання 
матеріалу в рулоні. На даху бітум, нагріваючись  
на сонці, плавиться і приклеюється до основи 
черепиці. Основа із скловолокна. Її перевага - 
це стійкість до впливу вологи. 

Ширина:  
1 м 

Довжина: 
15 м

Ширина:  
1 м 

Довжина: 
10 м

ТЕХНОНИКОЛЬ 
ПІДКЛАДКОВИЙ КИЛИМ 

ПОЛІБУД 
 ХММ 2,0

14110805 

Серія «Roofmast» 
Колекція «Соната»
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ЦВЯХИ ПОКРІВЕЛЬНІ  
КІЛЬЦЕВІ  

ОЦИНКОВАНІ 

ТЕХНОНИКОЛЬ
МАСТІКА ДЛЯ ГНУЧКОЇ 

ЧЕРЕПИЦІ  
№23 ФІКСЕР

Цвях покрівельний, оцинкований, спеціальний, із 
широким капелюшком призначений для монтажу 
гнучкої бітумної черепиці, підкладкових і ендових 
килимів. 

Призначена для проклеювання швів гнучких че-
репиці та інших матеріалів на бітумній основі. 
Приклеювання матеріалів на бітумній основі до 
цегляних, бетонних, металевих, дерев’яних, кера-
мічних та інших поверхонь. Витрата мастики зале-
жить від типу виконуваних робіт. Забезпечує на-
дійне приклеювання,  зручна в роботі. Нанесення 
шарів мастики загальної товщини понад 1 мм або 
надмірне розведення її спеціальними розчинни-
ками може призвести до утворення здуття і па-
тьоків бітума на покрівлі.

Вага упаковки:
5 кг 

Розмір: 
3,1 х 30 мм

Вага:
12 кг

14110840

Комплектуючі для покрівлі

ПОКРІВЛЯ 
Комплектуючі для покрівлі

Ринва 

Призначений для збору води з даху. 
Довжина: 3 м.
Код 13201002

Кронштейн ринви  

Призначений для кріплення жолоба до лобової дошки.
Код 13201081

Воронка  

Призначена для з’єднання жолобів і труб з метою 
відведення води з водозбірної системи в водозливну 
систему.
Код 13201033

Заглушка воронки ліва 

Встановлюється на лівий торець воронки, якщо вона 
завершує ряд жолобів.
Код 13201262

Заглушка воронки права 

Встановлюється на правий торець воронки, якщо вона 
завершує ряд жолобів.
Код 13201272

Заглушка ринви ліва 

Встановлюється на лівих торцях жолобів для 
забезпечення герметичності системи.
Код 13201160

Заглушка ринви права 

Встановлюється на правих торцях жолобів для 
забезпечення герметичності системи.
Код 13201139

Труба водостічна  

Служить для відводу води від воронки. 
Довжина: 3 м.
Код 13201181

Кронштейн труби 

Призначений для кріплення труб до фасаду будівлі.
Код 13201097

Кут внутрішній 135° 

Встановлюється на внутрішніх кутах покрівлі і 
призначений для з’єднання жолобів під кутом 135° з 
метою зміни напрямку руху води.
Код 13201292

Кут внутрішній  90 ° 

Встановлюється на внутрішніх кутах покрівлі і 
призначений для з’єднання жолобів під кутом 90 ° з 
метою зміни напрямку руху води.
Код 13201065

Кут зовнішній 135° 

Встановлюється на зовнішніх кутах покрівлі і 
призначений для з’єднання жолобів під кутом 135° з 
метою зміни напрямку руху води.
Код 13201282

Водостічна система RainWay 90мм, коричнева

Водостічна система RainWay пропонується в двох типорозмірах 90 та 130 мм.  
У семи кольорах: білий, коричневий, зелений, червоний, сірий, цегельний  
та графітовий.

ПОКРІВЛЯ 
Водостічні системи і софіти

ВЕНТИЛЯТОР 
ГРЕБНЕВИЙ 
ВЕНТЛАЙН 

ВЕНТИЛЯТОР 

Застосовується для видалення надлишкової 
підпокрівельної вологи на гребеневих 
покрівлях. На коньковий аератор монтується 
коньково-карнизна черепиця, яка відповідає 
основній колірній гамі даху. Це надає йому 
закінченого естетичного вигляду і робить 
коньковий аератор непомітним на даху. 
Для правильної роботи аератора необхідно 
передбачити приплив повітря від карниза.

Вентилятор прямокутний для скатної 
покрівлі являє собою простий пристрій, що 
монтується в покрівельну систему і дозволяє 
волозі випаровуватися з підпокрівельного 
простору. Кількість пристроїв, необхідних 
для нормального вентилювання покрівлі 
розраховується з її розміру. Доступні різні 
кольори.

Довжина  
коника:  

1,22 м

Колір:
Коричневий

14110810 14110811 14110816 
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ПОКРІВЛЯ 
Водостічні системи і софіти

Кут зовнішній 90°  

Встановлюється на зовнішніх кутах покрівлі і призначений 
для з’єднання жолобів під кутом 90° з метою зміни 
напрямку руху води.
Код 13201049

Муфта ринви 

Призначена для послідовного з’єднання жолобів в єдину 
систему.
Код 13201017

Муфта труби 

Призначена для з’єднання труби з воронкою або двох 
труб.
Код 13201197

Трійник  67°  

Призначений для з’єднання труб під кутом 67°.
Код 13201229

Адаптер труби 100/75  

Дозволяє з’єднати між собою дві системи з різними 
діаметрами труб 100 та 75 мм.
Код 13201118

Відвод  
двохмуфтовий 67°  

Призначений для забезпечення переходу від воронки 
до труби. Застосовується також для обходу архітектурних 
елементів фасаду. Завершує трубу знизу.  
Кут 67°
Код 13201213

H-профиль  3000 мм 

Профіль з перетином у формі літери «H» застосовується 
для з’єднання елементів панелей-софітів, розташованих 
в одній горизонтальній площині, але під прямим кутом 
відносно один одного.
Код 13205032

J-профиль  3000 мм  

Білі направляючі з перетином у формі літери «J» 
призначені для створення навісних конструкцій, в яких 
тримаються елементи софітів. Панелі, також відомі 
як «сайдинг», розроблені для декоративної обшивки 
внутрішньої сторони покрівельного звису.
Код 13205022 

Відвод двохмуфтовий 87° 

Призначений для забезпечення переходу від воронки 
до труби. Застосовується також для обходу архітектурних 
елементів фасаду. Кут 87°.
Код 13201236

Відвод одномуфтовий 67° 

Призначений для забезпечення переходу від воронки 
до труби. Застосовується також для обходу архітектурних 
елементів фасаду. Кут 67°.
Код 13201252

Відвод одномуфтовий 87° 

Призначений для забезпечення переходу від воронки 
до труби. Застосовується також для обходу архітектурних 
елементів фасаду. Кут 87°.
Код 13201242

Подовжувач кронштейна жолоба прямий 
метал, 350 мм 
Використовується для кріплення кронштейнів ринви при 
відсутності вітрової дошки - кріпиться зверху на обрешітку.
Код 13201310

Подовжувач кронштейна жолоба боковий 
метал, 350 мм 

Використовується для кріплення кронштейнів ринви при 
відсутності вітрової дошки - кріпиться на бічну частину стропил.
Код 13201314

Гвинт-шуруп кріплення с дюбелем 
d-8.5мм
Гвинт-шуруп з дюбелем для монтажу водостічних систем.

Код Довжина (мм)
13201311 100
13201312 160
13201313 220

Панель 3000х300 мм  

Софіти - це панелі з ПВХ, призначені для обшивки 
фронтонних і карнизних (звернених вниз) звисів даху. 
Матеріал виконує кілька важливих функцій: декоративну 
роль; захищає облицьований простір від проникнення 
опадів, листя, комах; при необхідності доповнює 
систему водостоку. Софіти не потребують догляду; не 
спотворюються під дією сонячних променів. 
При цьому закритий простір залишається вентильованим.
Код 13205002 

Панель перфорована 3000х300 мм
Матеріал призначений для декоративного оздоблення 
горизонтальних поверхонь, видима сторона яких 
спрямована вниз. Завдяки численним отворам, 
розташованим смугою вздовж панелі, обшитий софітами 
простір залишається добре провітрюваним. Будинки, 
покрівельні звіси яких обшиті софітами, виглядають більш 
акуратними, завершеними.
Код 13205012 

Водостічна система RainWay 90мм, коричнева

Софіти, колір коричневий

Софіти пропонуються у двох кольорах: білому та коричневому.

ПОКРІВЛЯ
 

Мансардні  
вікна

Дахові вікна повинні забезпечувати не лише простоту використання, але й стиль, функціональність та 
безпеку. Конструкція вікна продумана таким чином, щоб ефективно забезпечити приміщення природнім 
денним світлом і свіжим повітрям без зайвих втрат тепла. FAKRO пропонує широкий асортимент товарів, які 
здатні трансформувати нежитлове горище в зручну світлу мансарду. Широкий асортимент дахових вікон 
включає в себе обертальні вікна, відхильно-обертальні вікна, карнизні вікна, дахові вилази та світлові тунелі. 
Вони доповнені аксесуарами для дахових вікон, такими як жалюзі, внутрішні штори та зовнішні маркізи і 
ролокасети, система дистанційного керування Z-Wave та система видалення диму.

13920000
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Покрівельні плівки

FOREMAN
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА 

СРІБНА 

ISOVER
СТРІЧКА АРМОВАНА  

ДЛЯ МЕМБРАНИ  
VARIO MULTITAPE

FOREMAN 
ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА 

СРІБНА

ISOVER 
СТРІЧКА  

ДЛЯ МЕМБРАНИ  
VARIO KB1

Гідробар’єр - паропроникна плівка, яка 
захищає простір під дахом від проникнення 
дощу, снігу, пилу. Вона служить для 
випускання назовні водяної пари із 
теплоізоляції покрівлі. Сфера застосування 
у всіх вентильованих похилих покрівлях, які 
утеплюються. У випадку утеплення скатів, 
слід обов’язково забезпечити вентиляційний 
зазор між плівкою і утеплювачем, а також 
передбачити його безперешкодну і рівномірну 
вентиляцію. 

Спеціалізована одностороння армована 
високоадгезійна стрічка для проклейки 
стиків та місць примикання супердифузійних, 
вітрозахисних, пароізоляційних мембран до 
мансардних вікон, труб та інших будівельних 
компонентів. 

Гідробар’єр - паропроникна плівка, яка захищає 
простір під дахом від проникнення дощу, снігу, 
пилу. Вона також служить для випускання 
назовні водяної пари із теплоізоляції покрівлі. 
Сфера застосування у всіх вентильованих 
похилих покрівлях, які утеплюються. У випадку 
утеплення скатів слід обов’язково забезпечити 
вентиляційний зазор між плівкою і утеплювачем, 
а також передбачити його безперешкодну і 
рівномірну вентиляцію. Усередині армований, 
що додає додаткової міцності.

Стрічка К2  - це двохстороння клейка стрічка 
для склеювання підпокрівельних плівок 
і герметизації стиків, примикань гідро- , 
паробар’єру по периметру покрівлі, для 
монтажу ізоляції. 

Пароізоляційна мембрана - нетканий 
двошаровий матеріал, призначений для 
захисту утеплювача від вологи, яка проникає 
з приміщеня у вигляді пару. Мембрана 
перешкоджає утворенню конденсату на 
утеплювачі і несучих конструкціях, захищає 
конструкції від появи грибка і продовжує тим 
самим термін служби будинку.

Мембрана ISOVER HB Light застосовується 
для улаштування гідро- і вітробар’єру 
каркасних будівель. Встановлення гідро- та 
вітроізоляційних мембран є обов’язковим при 
влаштуванні теплоізоляції скатних покрівель 
та каркасних стін. Вона не пропускає вологу 
із зовнішнього боку конструкції та здатна 
виводити з неї вологе повітря, а також 
виконує функцію вітрозахисту, захищаючи 
теплоізоляцію від ерозії у повітряному потоці. 
Має високу міцність на розрив.

Підпокрівельна плівка для запобігання 
попадання пари і вологи в утеплювач покрівлі 
призначена для утворення захисного 
шару із внутрішньої сторони теплоізоляції 
підпокрівельного простору скатних і плоских 
покрівель. Плівка не схильна до гниття і 
впливу шкідників. 

Універсальна стрічка для проклейки 
стиків, місць примикань супердифузійних, 
вітрозахисних, пароізоляційних мембран.

Плівка призначена для утворення захисного 
шару із внутрішньої сторони теплоізоляції 
підпокрівельного простору скатних і плоских 
покрівель. Плівка не схильна до гниття і впливу 
шкідників. Армований паробар’єр - це захисна 
плівка із армуючою сіткою всередині. Армуюча 
сітка надає плівці особливої міцності. 

Мембрана рекомендована для застосування в 
якості підпокрівельного покриття для скатних 
утеплених вентильованих покрівель. Вона 
замінює одночасно два види плівок гідробар’єр і 
вітрозахист. Матеріал, який має підвищені дифу-
зійні властивості, 1м2 пропускає за 24 години від 
1000 до 1500 г водяної пари. Захищає теплоізо-
ляцію від можливого проникнення атмосферної 
вологи і механічного руйнування (вивітрювання) 
і підвищеної повітропроникності, зберігаючи 
теплоізоляційні властивості матеріалу.

Для захисту від вологи, що надходить з 
житлового приміщення, застосовують пароізо-
ляційні мембрани. Встановлення пароізоляції 
обов’язкове при влаштуванні теплоізоляції 
скатних покрівель. Потрапляння вологи в 
товщу покрівельного пирога може призвести 
до утворення плісняви та грибка, окрім того, 
волога, потрапляючи в утеплювач, знижує 
його теплоізоляційні характеристики.

Інноваційна пароізоляційна мембрана з перемін-
ною паропроникністю. Для захисту утеплювача 
від вологи скатних покрівель, що надходить з 
житлового приміщення, застосовують пароізоля-
ційні мембрани. Особливістю інноваційної мемб-
рани ISOVER Vario KM Duplex UV є перемінна 
паропроникність. Взимку вона виконує функцію 
паробар’єра: мікропори закриті, таким чином 
потрапляння пари з теплого вологого приміщен-
ня в конструкцію стає неможливим. Влітку пори 
мембрани розширені та сприяють виведенню 
надлишкової вологи з конструкції.

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Діапазон робочих 
температур: 

 -30°С – +100°С

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
40 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
1,5 м 

Довжина: 
50 м

Ширина: 
6 см 

Довжина: 
40 м

Ширина: 
1,5 см 

Довжина: 
45 м

FOREMAN 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА 

АРМОВАНА

ISOVER 
СТРІЧКА  

БУТИЛ-КАУЧУКОВА  
К2

SHTOCK 
МЕМБРАНА  

ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА 
 SH80

ISOVER 
МЕМБРАНА СУПЕРДІФУЗІЙНА  

HB light 

FOREMAN 
ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА 

АРМОВАНА

SHTOCK
МЕМБРАНА  

СУПЕРДИФУЗІЙНА

ISOVER 
МЕМБРАНА ПАРОЗАХИСНА  

VS 80

ISOVER 
ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА 

VARIO KM DUPLEX 

Покрівельні плівки Покрівельні плівки

Код

11806001
Код

11806029

Код Щільність плівки (гр/м2)

11806011 70

Код

11806002
Код

11806031

Код Щільність плівки (гр/м2)

11806025 80

Код

11806012
Код

11806016

Код Щільність плівки (гр/м2)

11806021 90

11806023 115

11806024 135

118060241 160

Код

11806027

Код

11806026

Код

11806028
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– Суміш  
гідроізоляційна 

– Праймери  
і мастики 

– Євроруберойд 
– Плівка  

та стрічка гідроізоляційна

Гідроізоляція
стр. 67–70

ЦЕРЕЗІТ 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА  

СУМІШ 
CR 65

АРТІСАН
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА  

СУМІШ 
С-80

АРТІСАН
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ  
ДЛЯ САНУЗЛІВ 

С-81

ЦЕРЕЗІТ 
ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА 

СУМІШ 
CR 66

KREISEL
ГІДРОІЗОЛЮЮЧА  

СУМІШ 
810

ПОЛІМІН
ШТУКАТУРКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА  

ГІ-1   
АКВА-БАР’ЄР

ПОЛІМІН
ШТУКАТУРКА 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ГІ-4  
АКВА-БАР’ЄР ЕЛАСТ

10113001

10806001

10113002

10806002

10604006

12203041

12203042

Вага: 
25 кг 

Витрата: 
3,0 - 8,0 кг/м2

Вага: 
25 кг 

Витрата: 
4,5 - 7,5 кг/м2

Вага: 
5 кг 

Витрата: 
4,5 - 7,5 кг/м2

Вага: 
5 кг 

Витрата: 
4,5 - 7,5 кг/м2

Вага: 
15 кг  

та 5 л каністра
Витрата: 

4,0 - 4,5 кг/м2

Вага: 
22,5 кг 

Витрата: 
3,0 - 5,0 кг/м2

Вага: 
25 кг 

Витрата: 
3 - 8 кг/м2

Суміш призначена для гідроізоляції 
будівельних конструкцій: басейнів, 
фундаментів, гідротехнічних споруд, 
резервуарів для зберігання води, зокрема 
питної. Гідроізоляційна суміш застосовується 
збоку впливу води. Захист від періодичного/
постійного зволоження – 2 шари обмазувальної 
гідроізоляції. Захист від гідростатичного напору 
(водяний стовп до 5 м) – 2 шари обмазувальної 
+ 1 шар штукатурної гідроізоляції. 

Будівельна суміш використовується для 
гідроізоляції стін підвальних приміщень, 
заглиблених та підземних будівель, санітарно-
технічних приміщень, басейнів, балконів, 
відкритих терас та екстпуатаційних покрівель, 
а також резервуарів, колодязів, колекторів. 
Оброблені поверхні витримують тиск воді 
не менше 0,5 Атм. Товщина шару 3 – 5 мм. 
Швидкотвердіюча, морозостійка.

Еластична двокомпонентна суміш для 
гідроізоляції будівельних конструкцій. 
Гідроізоляційна суміш призначена для захисту 
будівельних конструкцій від впливу води, 
зокрема для гідроізоляції підвалів, фундаментів, 
цоколів, парапетів, балконів, терас, душових, 
басейнів, очисних споруд, резервуарів, 
призначених для зберігання води, зокрема 
питної. Матеріал може бути використаний для 
захисту бетонних і залізобетонних конструкцій 
від атмосферних опадів і впливу вуглекислого 
газу - це колони, тунельні і мостові конструкції.

Гідроізоляційна суміш для санвузлів Артісан С-81 
використовується для захисту від вологи підлог 
та стін у ванних кімнатах, туалетах та інших 
побутових приміщеннях. Тонкошарова,стійка до 
усадки, швидкий набір міцності.

Гідроізолююча суміш Kreisel 810 призначена 
для гідроізоляції будівельних конструкцій: терас, 
балконів, басейнів, фундаментів, гідротехнічних 
споруд, резервуарів для зберігання води, 
зокрема питної. Застосовується збоку впливу 
води. Має високий ступінь адгезії, не дає усадки, 
морозо- та водостійка. Товщина шару 2-5 мм.

Суміш “АКВА-БАР’ЄР”  використовується для 
гідроізоляції міцних, жорстких бетонних та 
оштукатурених основ, як зовні, так і всередині  
будівель (ванних та душових кімнат) в умовах 
періодичного зволоження. Витримує тиск – 
5 м. водн. ст., морозостійка,  безусадочна, для 
ручного нанесення. 

Суміш “АКВА-БАР’ЄР ЕЛАСТ”  використовують 
для улаштування і ремонту водонепроникного 
шару на твердих бетонних, кам’яних і 
оштукатурених основах як зовні, так і всередині  
приміщень (ванні та душові кімнати, басейни, 
підвали тощо) в умовах як періодичного, так 
і постійного зволоження, а також у спорудах 
(трубопроводи, резервуари). Витримує тиск 
20 мм вод.ст., морозостійка, підвищена 
адгезія, двохкомпонентна, компоненти 
використовуються разом. 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 
Суміш гідроізоляційна

Суміш  
гідроізоляційна
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 
Євроруберойд

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 
Праймери і мастики

CERESIT
ОДНОКОМПОНЕНТНА 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА МАСТИКА 
CL 51

KNAUF
ФЛЕХЕНДІХТ

CERESIT 
ДВОКОМПОНЕНТНА 

ЕЛАСТИЧНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА 
МАСТИКА CP 43

Вага: 
14 кг 

Витрата: 
1,4 кг/м2  

на два шари

Вага: 
5 кг 

Витрата: 
0,9 - 1,4 кг/м²

Вага:
28 кг 

Витрата: 
від 3,8 кг/м2

Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Ceresit 
CL 51 призначена для гідроізоляції стін та підлоги 
приміщень, що експлуатуються у вологому серед-
овищі (ванні кімнати, душові, санвузли та ін. примі-
щення громадського та промислового призначен-
ня) з подальшим оздобленням облицювальною 
плиткою. Може використовуватися як гідроізоля-
ційний шар в підлогах з підігрівом. Швидко твердіє, 
облицювання плитки можливо через 16 годин. Не 
допускається нанесення на старі керамічні покрит-
тя, литий асфальт або лакофарбові покриття.

Флехендіхт застосовується для гідроізоляції 
поверхонь під керамічною плиткою або 
плитами. Має хорошу адгезію майже до всіх 
поверхонь, наприклад, бетону, пінобетону, 
вапняної, цементної та гіпсової штукатурки, 
гіпсоволокнистих і цементних плит, кам’яної 
кладки, каменю, дерева, деревноволокнистих та 
деревностружкових плит, монолітних безшовних 
підлог на основі сульфату кальцію або цементу. 

Мастика Ceresit CP 43 призначена для гідроі-
золяції мінеральних основ (кам’яної та цегляної 
кладки із заповненими швами, бетонних і 
оштукатурених основ) для захисту від періодич-
ного та постійного впливу ґрунтових вод, у тому 
числі під тиском. Ceresit CP 43 застосовується 
всередині та зовні будівель із боку впливу води. 
Наноситься на вертикальні та горизонтальні по-
верхні. Придатна для гідроізоляції фундаментів, 
споруд, терас і балконів.

Бітумна  
мастика

Мастики на 
модифікованих 
синтетичних смолах

SHTOCK
ПРАЙМЕР  

БІТУМНИЙ

SHTOCK
МАСТИКА БІТУМНО-КАУЧУКОВА 

ПОКРІВЕЛЬНА

SWEETONDALE
ПРАЙМЕР БІТУМНИЙ

SWEETONDALE
МАСТИКА БІТУМНА

ДЛЯ ПОКРІВЛІ

SWEETONDALE
МАСТИКА БІТУМНА
ДЛЯ ФУНДАМЕНТУ

SHTOCK
МАСТИКА  

БІТУМНО-КАУЧУКОВА 
ФУНДАМЕНТНА

Витрата: 
від 0,2 л/м²

Витрата: 
від 1 кг/м² 

Витрата: 
від 1,5 кг/м2

Витрата: 
від 0,35 кг/м2

Витрата: 
від 3,3 кг/м2

Витрата: 
від 0,5 кг/м²

Праймер використовується для ґрунтування 
основ і поверхонь перед проведенням 
гідроізоляційних та покрівельних робіт, для 
поліпшення адгезії при наплавленні бітумних 
гідроізоляційних та покрівельних рулонних  
матеріалів або для нанесення бітумної 
обмазочної гідроізоляції на різні основи і 
поверхоні.

Мастика бітумна для фундаментів повністю 
готова до використання. Засіб виготовлено на 
основі нафтового бітуму, спеціальних домішок і 
розчинника. Продукт застосовується для якісної 
гідроізоляції будівель із бетону, залізобетону, 
металу, дерева, які заглиблюються в ґрунт і пері-
одично мають контакт із вологим середовищем. 
Час висихання мастики - близько доби. Перед 
тим, як наносити мастику на поверхні, обов’язко-
во витримайте засіб близько 24 годин у кімнаті з 
нормальною температурою.

Мастика бітумно-гумова являє собою готовий 
до застосування багатокомпонентний матеріал, 
що складається з нафтового бітуму, модифіко-
ваного роздробленої гумою, технологічних до-
бавок, мінеральних наповнювачів і органічного 
розчинника. Призначена для ремонту всіх видів 
покрівель, герметизації місць примикань, закла-
дення швів і тріщин покрівельних матеріалів. 
Після висихання утворює високоміцне покриття 
з широким діапазоном температур експлуатації.

Мастика використовується для влаштування 
нових та ремонту старих покрівель на житлових 
та промислових будівлях і спорудах, для 
гідроізоляції басейнів, фундаментів будівель та 
споруд. Також застосовують для гідроізоляції та 
антикорозійної обробки металевих поверхонь, 
труб теплотрас, муфт силових електромереж. 
Різноманітні конструкції і матеріали, що знахо-
дяться в землі і воді, оброблені мастикою, довго 
зберігають свої первинні характеристики.

Праймери 
бітумні

Праймери 
бітумні

Бітумні 
мастики

Бітумні мастики

Код Упаковка (кг)

10610401 8

10610404 16

Код Розмір плити (м)

10610402 10

10610405 18

Код Упаковка (кг)

10610406 18

Код Упаковка (кг)
14110846 2,4
14110845 8
14110844 15,5

Код Упаковка (кг)
14110849 3
14110848 9
14110847 17

Код Упаковка (кг)
14110852 3
14110851 9
14110850 17

Код
10114014

Код
10505011

Код
10114010

РУБЕРОІД  
РКП

SWEETONDALE 
БІКРОЕЛАСТ  

ХПП 2.5

SWEETONDALE 
БІКРОЕЛАСТ  

ЕПП 2.5

РУБЕРОІД  
РКК

SWEETONDALE
ПОЛІБУД  

ХПП 2.0

SWEETONDALE 
ПОЛІБУД СЛАНЕЦЬ СІРИЙ 

ХКП 3.5

SWEETONDALE 
БІКРОЕЛАСТ  

СЛАНЕЦЬ СІРИЙ 
ХКП 4.0

SWEETONDALE 
БІКРОЕЛАСТ  

СЛАНЕЦЬ СІРИЙ 
ЕКП 4.0

11810001 11810002

118100050 118100060 118100045

118100051 118100061

118100038

118100039

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
15 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
9 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
10 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
10 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
15 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
15 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
10 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
9 м

Рулонний покрівельний і гідроізоляційний 
матеріал, який отримують шляхом просочення 
картону нафтовими бітумами з наступним 
нанесенням на обидві сторони посипки 
кварцового піску. Використовується для нижніх 
шарів покрівельного килима, для рулонної 
гідроізоляції будівельних конструкцій. 

Рулонний покрівельний і гідроізоляційний 
матеріал, який отримують шляхом просочення 
картону нафтовими бітумами з наступним 
нанесенням посипки гранітного відсіву. 
Використовується для верхнього шару 
покрівельного килима. 

Призначений для влаштування гідроізоляції 
будівель, споруд і будівельних конструкцій. На 
основу склохолста нанесено бітумне в’яжуче із 
спеціальними добавками, з полімерною плівкою 
з лицьового боку полотна і полімерною плівкою 
з нижнього боку полотна. Застосовується для 
пристрою нижніх шарів гідроізоляції. Матеріал 
вільно гнеться при температурах до -10°C і має 
теплостійкість не менше +85°C

Призначений для влаштування гідроізоляції 
будівель, споруд і будівельних конструкцій. На 
поліефірну основу нанесено бітумне в’яжуче із 
спеціальними добавками, з полімерною плівкою 
з лицьового боку полотна і полімерною плівкою 
з нижнього боку полотна. Застосовується для 
пристрою нижніх шарів гідроізоляції. Матеріал 
вільно гнеться при температурах до -10°C і має 
теплостійкість не менше +85°C.

Матеріал на основі склохолста просочений 
бітумом, на який ще нанесен захисні шари 
на обидві сторони полотна, яке є захисною 
плівкою. Використовується як гідроізоляція 
нижнього шару покрівельного килима в 
двошарових покрівельних системах. 

Матеріал на основі склохолста просочений 
бітумом і з одного боку покритий великою 
крихтою, яка захищає його від впливу сонячних 
променів. Використовують для пристрою 
гідроізоляції верхнього шару у двошарових 
покрівельних системах. 

Це гідроізоляційне полотно, що складається 
з міцної негниючої основи склохолста, на яку 
з двох сторін наноситься бітумне в’яжуче із 
спеціальними добавками. Полотно призначене 
для влаштування гідроізоляції будівель, 
споруд і будівельних конструкцій. Бікроеласт 
ХКП служить у якості верхнього шару 
покрівельного килима. Грубозерниста посипка 
захищає матеріал від сонячних променів. 
Матеріал вільно гнеться при температурах до 
-10°С і має теплостійкість не менше +85°С. 

Це - гідроізоляційне полотно, що складається 
з міцної негниючої, поліефірної основи, на яку 
з двох сторін наноситься бітумне в’яжуче із 
спеціальними добавками. Полотно призначене 
для влаштування гідроізоляції будівель, 
споруд і будівельних конструкцій. Бікроеласт 
ЕКП служить у якості верхнього шару 
покрівельного килима. Грубозерниста посипка 
захищає матеріал від сонячних променів. 
Матеріал вільно гнеться при температурах  
до -10°С і має теплостійкість не менше +85°С.

Рубероід Єврорубероід

Єврорубероід

Мастика бітумна-каучукова покрівельна є повністю 
готовим до застосування матеріалом, що скла-
дується з суміші нафтових бітумів, модифікованої 
штучним каучуком, мінеральних наповнювачів і 
органічного розчинника. Використовується для 
створення суцільного, безшовного гідроізоляці-
йного килиму на нових покрівлях, та для ремонту 
старих. Також рекомендована до використання 
при приклейці руберойду, мінеральної вати до 
горизонтальних поверхонь.

Праймер бітумний - це розчин нафтових бітумів 
у спеціально підібраних органічних розчинниках. 
Має високу проникаючу здатність і вирізняється 
швидким висиханням. Використовується як 
ґрунтувальний засіб перед проведенням гідроі-
золяційних та покрівельних робіт. Застосовується 
як з рулонними бітумними матеріалами, так і з 
обмазувальною гідроізоляцією. 

SWEETONDALE 
ЄВРОРУБЕРОІД  

ХПП 2.5

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
15 м

Призначений для пристрою покрівельного 
килима будівель і споруд, гідроізоляції 
будівельних конструкцій. Виробляється на 
основі скловолокна та просочений бітумом з 
обох сторін та закритий захисною полімерною 
плівкою.
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ПЛІВКА П/Е  
1 СОРТ 

CERESIT
ХІМІЧНОСТІЙКА 

ГІДРОІЗОЛЮЮЧА СТРІЧКА 
CL 82

ОРЕОЛ-1
ЄВРОРУБЕРОЙД 

ХПП 2.0

ПЛІВКА П/Е   
2 СОРТ 

ТЕХНОНИКОЛЬ
САМОКЛЕЮЧА 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЧА СТРІЧКА
NICOBAND

ОРЕОЛ-1 
ЄВРОРУБЕРОЙД   

ХКП 3.5

ПЛІВКА П/Е  
2 СОРТ ЧОРНА

KNAUF
СТРІЧКА 

ФЛЕХЕНДІХТБАНД

Ширина: 
1,5 м

Довжина: 
10 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
15 м

Ширина: 
1,5 м

Довжина: 
3 м

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
10 м

Ширина: 
1,5 м

Довжина: 
10 м

Ця плівка випускається у вигляді рукава, змо-
таного в рулон (ширина плівки в розгорнутому 
вигляді - 3 м). Плівка першого сорту прозора, 
широко застосовується в ремонтних роботах: 
під час ремонту внутрішніх приміщень та 
садових роботах.  Також плівка застосовуєть-
ся для упаковки різних товарів, у будівництві 
використовується як гідро- і пароізоляційний 
матеріал. Головними плюсами плівки є прозора 
текстура, водонепроникність та еластичність. 

СтрічкаCL 82 призначена для пристрою водо-
непроникних деформаційних швів і герметизації 
примикань будівельних конструкцій. Використо-
вується для з’єднання гідроізолюючих шарів 
у місцях їх стикування (деформаційні шви, прими-
кання тощо). Гідроізолююча стрічка  придатна 
для використання всередині і зовні приміщень. 
Може укладатися на стіни і підлоги в житлових і 
промислових будівлях. 

Євроруберойд - це гідроізоляційне полотно, що 
складається з основи, на яку наноситься суміш 
бітумного в’яжучого. Матеріал призначений для 
влаштування та ремонту покрівельного килима, 
застосовується як гідроізоляція та 
пароізоляції при влаштуванні покрівельного 
килима (нижній шар). Матеріал може 
використовуватись у всіх кліматичних зонах 
України. 

Ця плівка випускається у вигляді рукава, 
змотаного в рулон (ширина плівки в 
розгорнутому вигляді - 3 м). Будівельна плівка 
другого сорту не прозора. Використовується в 
будівництві при теплоізоляції і заливці підлоги, 
фундаменту, підвальних і горищних приміщень. 
Наприклад, плівка, укладена під бетон або на 
нього, забезпечує швидку і повну гідратацію 
цементу. Плівка майже не розтягується, має 
низьку вартість.

NICOBAND це зручний спосіб герметизації 
різних тріщин і стиків. Застосовується також для 
ізоляції примикань, ремонту покрівель дахів 
та водостічних систем. Спеціальна УФ захист 
стрічки-герметика збільшує термін її експлуатації 
поза приміщеннями, а асортимент кольорових 
рішень підійде під будь-яку покрівлю. Шириною 
7,5 см, 10 см та 15 см

Євроруберойд являє собою гідроізоляційне 
полотно, що складається з основи склохолста, 
на яку наноситься суміш бітумного в’яжучого. 
Матеріал призначений для влаштування та 
ремонту покрівельного килима. Застосовується 
для влаштування верхнього 
шару покрівельного килима. Крупнозерниста 
посипка з лицьового боку захищає матеріал від 
впливу сонячних променів.

Будівельна плівка чорного кольору 
випускається у вигляді рукава, змотаного 
в рулон (ширина плівки в розгорнутому 
вигляді - 3 м). Використовується в будівництві 
при теплоізоляції і заливці підлоги, фундаменту, 
підвальних і горищних приміщень. Наприклад, 
плівка, укладена під бетон або на нього, 
забезпечує швидку і повну гідратацію цементу.  
Плівка майже не розтягується, має низьку 
вартість.

Герметизуюча стрічка  Флехендіхтбанд 
застосовується разом з гідроізоляцією 
Флехендіхт для надійної ізоляції в проблемних 
для герметизації місцях зовнішні та внутрішні 
кути,  з’єднання стін з підлогою, відкриті 
тріщини, попередньо заповнені шпаклівкою.  
Добре фіксується завдяки краям тканини без 
ізолюючого шару. Легко приймає потрібну 
форму, стійка до старіння.

Єврорубероід

Плівка будівельна

Стрічка  
гідроізолююча

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 
Євроруберойд

Код
Товщина 

(мкм)
Довжина ролика 

(м)

11601010 60 100

11601002 80 100

11601003 100 100

11601004 120 100

11601005 150 80

Код
Товщина 

(мкм)
Довжина ролика 

(м)

11600001 60 100

11600002 80 100

11600003 100 100

11600004 120 100

11600006 150 80

Код
Товщина 

(мкм)
Довжина ролика 

(м)

11600026 80 100

11600027 100 100

11600028 120 100

11600029 150 80

Код
10114016

Код
118100043

Код
118100046

Код
11710001

Код
118100044

Код
10506023

– Матеріали  
для захисту  

деревини 
– Дерево-плитні  

матеріали

Дерево-плитні 
матеріали та 
захист  
деревини
стр. 72–75

SWEETONDALE 
ЄВРОРУБЕРОІД  

ГРАНУЛЯТ СІРИЙ 
ХКП 3.5

Ширина: 
1 м 

Довжина: 
10 м

Призначений для пристрою покрівельного 
килима будівель і споруд, гідроізоляції 
будівельних конструкцій. Виробляється на основі 
скловолокна та просочений бітумом з обох 
сторін, з посипкою «сланець сірий» з лицьового 
боку і полімерною плівкою знизу.
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Захищає від грибка, 
синяви та комах

Глибоко проникає у 
деревину

Стійкий до впливу 
складних погодних умов

Містить віск – 
підвищена водостійкість

Назовні та в середині 
приміщень

Матеріали 
для захисту 
деревини

Декоративні
та захисні засоби

Гами кольорів

VIDARON
IMPREGNAT

Імпрегнат V01 
безбарвний

код: 10312001

Імпрегнат V02 
золота сосна 

код: 10312005

Імпрегнат V03 
акація біла

код: 10312006

Імпрегнат V04 
грецький горіх 

код: 10312007 

Імпрегнат V05 
тік натуральний 

код: 10312008 

Імпрегнат V06 
американське 
червоне дерево 

код: 10312009

Імпрегнат V07 
каліфорнійська 
секвоя

код: 10312010

Імпрегнат V08 
королівський 
палісандр

код: 10312011 

Імпрегнат V09 
індійський 
палісандр

код: 10312012 

Імпрегнат V10 
африканське 
венге 

код: 10312013

Імпрегнат V11 
чорне 
бразильське 
дерево

код: 10312014

Імпрегнат V15 
благородне 
червоне дерево

код: 10312018 

Імпрегнат V14 
канадський 
клен

код: 10312017

Сучасний 
захисно-декоративний 
Імпрегнат, що містить Teflon™ 
surface protector, 
призначений для захисту 
сухої деревини й 
деревопохідних матеріалів. 
Надає просоченим 
елементам елегантного 
матового покриття, 
підкреслюючи природну 
текстуру деревини. Надає 
6-річну гарантію 
ефективного захисту. 

Витрата: до 11 м2/л.

Об’єм: 700 мл

Захищає від грибка, 
синяви та комах

Глибоко проникає у 
деревину

Стійкий до впливу 
складних погодних умов

Містить віск – підвищена 
водостійкість

Назовні та в середині 
приміщень
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будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

VIDARON
LAKIEROBEJCA

Високоякісний захисно-декоративний «Лакобейц» з додаванням Teflon™ surface protector. Утворює щільні, 
міцні й еластичні глянцове покриття, які забезпечують максимальний і довготривалий захист деревини 
від руйнівного впливу води, УФ-випромінювання та мінливих атмосферних факторів. Призначений для 
фарбування дерев'яних поверхонь в середині та назовні приміщень.  Можлива гарантія ефективного 
захисту до 6 років.

Гами кольорів

Лакобейц L01 
безбарвний

код: 10311001 

Лакобейц L02 
золота сосна 

код: 10311002 

Лакобейц L03 
акація біла

код: 10311003

Лакобейц L04 
грецький горіх 

код: 10311004

Лакобейц L05 
тік натуральний 

код: 10311005

Лакобейц L06 
американське 
червоне дерево 

код: 10311006 

Лакобейц L07 
каліфорнійська 
секвоя

код: 10311007 

Лакобейц L08 
королівський 
палісандр

код: 10311008

Лакобейц L09 
індійський 
палісандр

код: 10311009

Лакобейц L10 
африканське 
венге 

код: 10311010 

Лакобейц L11 
чорне 
бразильське 
дерево

код: 10311011 

Лакобейц L15 
благородне 
червоне дерево

код: 10311015 

Стійкий до несприятливих 
атмосферних факторів

Захищає від води, уф-проміння, 
вологості

Містить унікальну систему 
високоякісних смол

Надзвичайно 
легке нанесення

Забезпечує міцне та еластичне 
покриття

Матеріали 
для захисту 
деревини

Витрата:
до 20 м2/л.

Об’єм:
750 мл

СТРАЖ
БІОЗАХИСТ ЗОВНІШНІЙ 

СТРАЖ-11

ФАНЕРА 

СТРАЖ 
ВОГНЕБІОЗАХИСТ ВНУТРІШНІЙ  

СТРАЖ-2 БС-13 
БЕЗКОЛЬОРОВИЙ

ДВП 

СТРАЖ 
ВОГНЕБІОЗАХИСТ ЗОВНІШНІЙ 

СТРАЖ-1 ХМББ 
ЗЕЛЕНИЙ

ОСБ 

Препарат застосовується для конструкцій 
з дерева, які можуть вступати у взаємодію 
з водою, захищаючи їх від гниття, цвілі, 
пожежі. Обробка конструкцій проводиться 
за допомогою валика, кисті, пульверизатора 
або зануренням у ванну. Засіб не впливає 
на властивості оброблюваних поверхонь, 
зберігаючи їх структуру, колір та здатність до 
склеювання.

Плита ОСБ  відрізняється високою щільністю, ста-
більністю форми, відмінною атмосферостійкістю, 
хорошою звукоізоляцією, простотою в порізці та 
обробці. Напрямки використання плити - обшивка 
зовнішніх та внутрішніх стін, мансард, обшивка 
дахів. А також виготовлення чорнових підлог, 
підстав під килимове та лінолеумове покриття. 
Виготовлення конструкцій знімної опалубки 
багаторазового використання, виготовлення 
стінових панелей.

Антисептик для дерева «Страж-11»  є одним із 
найбільш сильнодіючих препаратів по захисту 
деревини, яка знаходиться під відкритим 
небом, під впливом атмосферних опадів, у 
тривалому контакті з ґрунтом, а також дереви-
ни, яка знаходиться під навісами і усередині 
приміщень. Антисептик для дерева «Страж-11» 
- це могутній захист від грибків, цвілі і жуків. 
Знищує вже існуючі грибки і цвіль, зупиняє 
процеси руйнування. Антисептик для дерева 
«Страж-11»  збільшує термін придатності дере-
вини на 25 років. 

Цей матеріал - це багатошарова листова 
конструкція зі шпону. Ця контрукція забезпечує 
високі показники міцності готового матеріалу 
в усіх напрямках, має здатність тримати 
свою форму. Фанера використовується в 
будівництві при спорудженні перегородок, 
для виготовлення підлогових покриттів тощо. 
Сорт 3/4. 

Просочування деревини антипіренами 
забезпечує захист дерева від пожежі. 
Цей засіб широко використовується в 
громадських і промислових приміщеннях. 
Вогнетривке просочення для деревини при 
внутрішній обробці значно знижує пожежну 
небезпеку, не змінюючи природної краси 
матеріалу. Застосовується для просочування 
деревини від гниття, впливу грибка, цвілі, 
комах і появи синяви. 

Будівельно-ремонтний і оздоблювальний 
матеріал, що виготовляється з продуктів 
переробки деревини. Плити ДВП легко 
ріжуться і обробляються, для роботи з ними 
не потрібно спеціальних дорогих інструментів і 
обладнання, мають підвищену міцність на вигин.

Об’єм:
10 л 

Витрата: 
250 - 300 мл/м2 

на один шар

Об’єм:
10 л 

Витрата: 
250 мл/м2 

на один шар

Об’єм:
10 л 

Витрата: 
250 мл/м2 

на один шар

Розмір:
1250х2500 мм

Розмір:
1220х2440 мм

Розмір:
1525х1525 мм

Захист деревини

ДВПОСБ Фанера

ДЕРЕВО-ПЛИТНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ 
Дерево-плитні матеріали

Код

14400006

Код Товщина (мм)

14602001 2,5

14602002 3

Код Товщина (мм)

14601021 6

14601022 8

14601001 10

14601002 12

14601003 15

14601004 18

14601005 22

Код Товщина (мм)

14603001 4

14603002 6

14603003 8

14603004 10

Код

14400012

Код

14400017
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Кріплення
стр. 77–80

КРІПЛЕННЯ

SHTOCK
ДЮБЕЛЬ  

ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ  
З ПЛАСТИКОВИМ ЦВЯХОМ

АНКЕР  
APS-H 

АНКЕР  
SLR 

РИМ-БОЛТ 
DIN580

SHTOCK
ДЮБЕЛЬ  

ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ  
З МЕТАЛЕВИМ ЦВЯХОМ 

АНКЕР  
DGB ПОЛІАМІД

АНКЕР  
TFC 

МЕБЛЕВИЙ БОЛТ 
DIN603

SHTOCK
ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ 

З МЕТАЛЕВИМ ЦВЯХОМ ТА 
ТЕРМОГОЛОВОЮ

АНКЕР  
REDIBOLT

АНКЕР  
TGS

БОЛТ 
DIN933

Дюбель призначений для кріплення термоізо-
ляційних матеріалів до повнотілих основ таких 
як - от: бетон, повнотіла цегла, природний камінь, 
вапняк, пінобетон тощо.  Краще використовувати 
дюбель  для закріплення матеріалів, що дають 
на кріпильний елемент значне навантаження на 
вигин (мінеральна вата, пробкова термоізоляція), 
а пластикова головка на сталевому цвяху запо-
бігає появі «термомістків», що перешкоджають 
утворення вологи всередині стін.

Призначений для монтажу різних конструкцій 
до підстав із повнотілих матеріалів. Використо-
вується для бетону, бетону армованого, для 
блоку легкобетонного, для блоку суцільного, для 
каменю, граніту та цегли суцільної. Зроблений  із 
сталі і покритий цинком.

Призначення: для газобетону, (в газобетоні 
малої щільності монтується без свердління) та для 
багатьох пористих матеріалів. Матеріал - сталь, 
покриття - цинк жовтий.

Використовується для створення роз’ємного 
з’єднання за допомогою гайки або різьбового 
отвору в одній із деталей, що з’єднуються. 
Виготовлений із сталі, має повне різьблення по 
всьому стержню і шестигранну головку, цинкове 
покриття захищає від корозії.

Дюбель призначений для кріплення термоізоля-
ційних матеріалів до повнотілих основ таких, як - 
от: бетон, повнотіла цегла, природний камінь, вап-
няк, пінобетон тощо. Краще використовувати 
дюбель із пластиковим цвяхом для закріплення 
матеріалів, що дають на кріпильний елемент не-
велике навантаження на вигин (пінопласт, екстру-
зійний пінопласт, поліуритан, спінений поліетилен). 
Пластиковий цвях запобігає появі «термомістків», 
що не дають утворюватися волозі всередині стін.

Призначення: застосовується в будівництві, мон-
тажних роботах та інших галузях; забезпечує на-
дійний і міцний монтаж, запобігаючи випаданню, 
висмикуванню кріплення, а також розпушенню 
отворів. Використовується для підстав із бетону, 
блоку легкобетонного для блоку пустотілого, 
блоку суцільного, для каменю, граніту, цегли 
пустотілої, керамблока та цегли суцільної.

Дворозпірний анкер із гайкою використовується 
тоді, коли необхідний монтаж конструкцій із 
металу та ін., а також, коли потрібна підвищена 
стійкість при навантаженнях на виривання. 
Подвійний розпір анкера забезпечує відразу дві 
зони раскліванія, що і сприяє надійній фіксації. 
Анкер не рекомендується кріпити в матеріал, 
схильний до розкришування. Використовується 
для бетону, бетону армованого, каменю, граніту 
та цегли суцільної.

Металеве кільце з нарізним хвостовиком, що 
закріплюється за допомогою різьблення на ма-
шинах, конструкціях, механізмах або їх частинах. 
Рим-болт, як елемент такелажу, призначений для 
захоплення і переміщення машин, механізмів, 
металоконструкцій при монтажі, розбиранні або 
транспортуванні. Характеристики:  сталь; має 
повне різьблення по всьому стержню і металеве 
кільце; цинкове покриття захищає від корозії.

Дюбель призначений для кріплення 
термоізоляційних матеріалів до повнотілих 
основ таких, як - от: бетон, повнотіла цегла, 
природний камінь, вапняк, пінобетон тощо. 
Краще використовувати дюбель для закріплення 
матеріалів, що дають на кріпильний елемент 
значне навантаження на вигин (мінеральна вата, 
пробкова термоізоляція).

Призначений для монтажу конструкцій у пористі 
бетони, такі, як -от: пінобетон і газобетон. 
Використовується разом із шурупами, 
саморізами, гвинтами, болтами, шпильками. 
Матеріал - поліамід.

Використовується для закріплення віконних і 
дверних коробок, сталевих профілів, різних рам, 
а також загально-будівельних робіт. Призначений 
для бетону, бетону армованого,  блоку 
суцільного, каменю, граніту, цегли суцільної.

Використовується для створення роз’ємного 
з’єднання за допомогою гайки або різьбового 
отвору в одній із з’єднуваних деталей. Сфера 
застосування - збирання меблів.

11909500

11915000

11915000

11911000

11909400

11915000

11915000

11911000

11909500

11915000

11915000

11911000

Термодюбель 
SHTOCK 1-й сорт

Анкери

Болти DIN
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КРІПЛЕННЯКРІПЛЕННЯ

ДЮБЕЛЬ  
 НЕЙЛОН UPA

ДЮБЕЛЬ   
МОЛЛИ 

ДЮБЕЛЬ  
ШВИДКОГО МОНТАЖА

САМОРІЗИ ПО МЕТАЛУ
STRONG

ДЮБЕЛЬ  
НЕЙЛОН APR ELEMATIC 

ДЮБЕЛЬ  
TPFC 

ДЮБЕЛЬ СТЕЛЬОВИЙ  
СА-635 STRONG (БИЕРБАХ)

ШУРУП З БУРОМ   
STRONG 

ДЮБЕЛЬ  
НЕЙЛОН APS

ДЮБЕЛЬ  
METAL DRIVA 

САМОРІЗИ ПО ДЕРЕВУ 
TN  STRONG

ШУРУП З ПРЕС.ШАЙБОЮ  
STRONG ЦИНК

Використовується як для внутрішніх, так і для 
зовнішніх робіт. Застосовується для наскрізного 
монтажу. Виготовлений із нейлону, завдяки на-
явності стопорних поздовжніх елементів, дюбель 
в отворі не прокручується. Розпірна частина 
дюбеля подовжена, що дозволяє здійснювати на-
дійне кріплення в підставі з пустотами: газобетоні, 
пустотілій цеглі тощо.

Використовується для установки конструкцій та 
обладнання, для кріплення предметів до гіпсової 
плити, легкобетонних блоків, а також для монтажу 
в пустотілих конструкціях, переважно в гіпсокар-
тонних системах. Зроблений із цинко-алюмінію.

Саморіз по дереву з потайною головкою без 
бура широко застосовується в будівництві 
швидкомонтованих дерев’яних і гіпсокартонних 
конструкцій, під час ремонтних робіт, а також 
у побуті для кріплення листів гіпсокартону до 
дерев’яної обрешітки і з’єднання будь-яких 
виробів із дерева з невеликою щільністю і рівнем 
твердості. Також використовують у комплекті 
з пластиковим дюбелем для монтажу різних 
конструкцій до несучої основи.

Призначений для кріплення різних будмате-
ріалів до металевих основ, а також елементів 
конструкції з тонкого листового металу, профілю, 
товщиною до 0,9 мм. Напівкругла головка саморі-
за по металу має основу у вигляді пресшайби, яка 
дозволяє додатково підсилити вузлове з’єднання 
при укрученні.

Застосовується в будівництві, монтажних роботах 
та інших галузях. Забезпечує надійний і міцний 
монтаж, запобігаючи випаданню, висмикуванню 
кріплення, а також розпушенню отворів. Виго-
товляється з нейлону з бортиком або під потай. 
Універсальний для бетону, блоку пустотілого, 
блоку суцільного, каменю, граніту, цегли пустоті-
лої, керамблока, цегли суцільної.

Використовується для кріплення різних конструк-
цій до порожнистих підстав: гіпсокартону, дір-
частої цегли, ДСП, ДВП або фанери. Виконаний із 
сталі, покриття - цинк. Широкий комір гільзи має 2 
спеціальних шипи, які фіксують дюбель у підставі 
на початковому етапі установки і запобігають 
обертанню дюбеля в отворі. 

Призначений для швидкого монтажу (з попереднім 
свердлінням отвору) гіпсокартонних профілів, ре-
йок, карнизів та інших легких будівельних конструк-
цій у щільні будівельні матеріали: бетон, природний 
камінь, повнотілу цеглу. Цей шуруп відрізняється 
від звичайного наявністю одностороннього різь-
блення і загостреного наконечника. Така конструк-
ція дозволяє забивати ударний  шуруп в дюбель 
молотком під час монтажу і викручувати викруткою 
або шуруповертом під час демонтажу.

Саморіз по металу з потаємною головкою без 
бура, широко застосовується в будівельно-мон-
тажних роботах. Цей тип саморіза призначений 
для надійного кріплення оздоблювального буд-
матеріалу до основ із металу, а також з’єднання 
між собою окремих вузлів металоконструкції. 
Гвинт по металу з потайною головкою і гострим 
наконечником без особливих зусиль проходить 
через листовий метал товщиною до 2 мм. 

Використовується при монтажі матеріалів із 
товщиною за рахунок подовженої нерозпірної 
частини в щільні, однорідні підстави такі, як бетон, 
природний камінь, повнотіла цегла. Виготовлений 
із нейлону.

Використовується для кріплення в пустотілих 
матеріалах і конструкціях, а також у в’язких 
матеріалах. Виготовлений із поліетилену. При 
угвинчуванні в нього шурупа скручується в петлю 
(через особливу конструкцію дюбеля), тому 
забезпечує надійне кріплення.

Анкер-клин складається із сталевого 
направляючого стрижня з тонкою широкою 
циліндричною головкою і клина, який забивають 
молотком. Рухаючись уздовж направляючого 
стрижня, клин зміщується впритул до матеріалу 
підстави і виконує ефективний розпір кріпильного 
елемента. Широка голівка виконує несучу 
функцію щодо елемента, який кріпиться.

Гвинт по металу з напівсферичною головкою і на-
конечником буром, призначений для надійного крі-
плення елементів конструкції металопрофілю і вуз-
лів монтажу, що складаються відразу з декількох 
металевих листів. Напівкругла головка саморіза по 
металу з плоскою основою  сприяє додатковому 
зусиллю при укрученні. Гвинт широко застосову-
ється в будівельно-монтажних, ремонтно-оздоблю-
вальних роботах всередині приміщення.
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КОНФІРМАТ ГВИНТ ПОКРІВЕЛЬНИЙ  
STRONG ТЕХ-HF

ГАЙКА
DIN6923

ГВИНТ 
DIN571

ДЮБЕЛЬ  
ПОЛІПРОПІЛЕН UPP 

ГАЙКА 
DIN934

ГВИНТ/ШУРУП ГВИНТ  
TURBO 

ГВИНТ ПОКРІВЕЛЬНИЙ  
STRONG ТЕХ-H 

ДЮБЕЛЬ  
ALFA/TURBO 

Застосовується для різьбового з’єднання із 
болтом або шпилькою відповідного класу міцності 
і номінального діаметра різьби. Виготовлено зі 
сталі. Форма гайки шестигранна, фланець гайки 
забезпечує надійну фіксацію завдяки зубчастій 
поверхні. Цинкове покриття захищає від корозії.

Даний вид кріплення активно застосовується в 
збірці меблів, а також у будівництві. Виготовлений 
із сталі з цинковим покриттям.

Ці шурупи ідеально підходять для кріплення де-
рев’яних профілів безпосередньо до конструкцій 
із бетону, бетону армованого, блоку пустотілої, а 
також для каменю, граніту, для цегли пустотілого, 
керамблока, для цегли суцільної.

Гвинти самосвердлильні самонарізаючі, пофар-
бовані в кольори по системі RAL, із загартованої 
вуглецевої сталі з ущільнювальною шайбою. При-
значені для кріплення покрівельних, фасадних, 
огороджувальних металевих профільних листів 
до сталевих підстав.

Використовується для кріплення предметів до 
гіпсової плити, зроблено з нейлону. Дюбель вже 
має різьбу і легко вкручується в гіпсокартон зви-
чайним шуруповертом або навіть викруткою.

Рим-гайка призначена для закріплення в тілі 
конструкції за допомогою шпильок, болтів для 
подальшого підйому вантажозахоплюваль-
ними пристроями. Площина кільця рим гайки 
перпендикулярна осі напрямку різьблення болта, 
шпильки, що дозволяє затягувати рим-гайку за 
допомогою будь-якого вставленого в кільце 
важеля. Матеріал сталь, покриття цинк.

Застосовується для різьбового з’єднання з бол-
том або шпилькою відповідного класу міцності 
і номінального діаметра різьби. Виготовлено зі 
сталі, Форма гайки шестигранна. Гайка само-
контрящаяся зі стопорним кільцем із пластику, 
цинкове покриття захищає від корозії.

Використовується для збірки меблів. Виготов-
лений із сталі з цинковим покриттям. Головка 
потайна, шліц шестигранний.

Гвинти із загартованої вуглецевої сталі із змен-
шеним свердлом і ущільнювальною шайбою. 
Призначені для кріплення покрівельних, фасад-
них, огороджувальних металічних профільованих 
листів до дерев’яних підстав. Пофарбовані в 
кольори по системі RAL

Застосовується для різьбового з’єднання з 
болтом або шпилькою відповідного класу міцності 
і номінального діаметра різьби. Виготовлено зі 
сталі. Форма гайки шестигранна, фланець гайки 
забезпечує надійну фіксацію завдяки зубчастої 
поверхні. Цинкове покриття захищає від корозії.

Використовується для кріплення дерев’яних 
підстав у будівництві. Зроблений зі сталі, має 
шестигранну голівку, цинкове покриття захищає 
від корозії.

Призначений для кріплення у всіх повнотілих 
будівельних матеріалах зі збереженням 
максимальної здатності навантаження з’єднання. 
Виготовлений із поліпропілену, має численні 
розпірні елементи. Рівномірно розподіляє 
зусилля в закріплюваному матеріалі при 
ідеальному підборі дюбеля під отвір.
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КРІПЛЕННЯ

ШУРУП З ПРЕС.ШАЙБОЮ  
З БУРОМ ЦИНК

ШАЙБА ЗБІЛЬШЕНА 
DIN  9021

СТРИЖЕНЬ  
DIN975

ШУРУП 
101

ЗАТЯЖНИЙ ХОМУТ 
DIN 3017-1

ЦВЯХИ

ШАЙБА 
ПРУЖИННА

ШАЙБА  
З УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЮ ГУМОЮ

ДЮБЕЛЬ 
ETO

Будівельні цвяхи. Різного діаметру та довжини.

Шайби широко використовуються в різьбових 
з’єднаннях, запобігають мимовільному відкручу-
ванню гайок, болтів, гвинтів. Використовуються 
спільно із гвинтами з циліндричною головою.

Шайба для покрівельних саморізів, з гумовою 
прокладкою. Використання шайби забезпечує 
щільність та герметичність з’єднання.

Це кріплення доволі часто використовується 
для закріплення конструкцій до стелі тощо. 
Через високі показники навантаження на 
виривання застосовується для закріплення 
важких конструкцій. Дюбеля латунні з внутрішнім 
різьбленням призначені для кріплення матеріалів 
і обладнання до бетону, природному каменю, 
цегли. Зовнішня поверхня дюбелів має накатку, 
яка дає збільшене тертя на стінки отвору і 
великий опір до виривання при неглибокому 
анкеруванні. Утворює в стіні постійне гніздо 
кріплення з можливим демонтажем.

Наконечник шурупа зі свердлом, що дає змогу 
проводити монтаж в основу з металу. Головка 
напівсферична із пресшайбою. Саморізи із 
пресшайбою зі свердлом використовують для 
кріплення листового матеріалу, зокрема оргаліту, 
фанери тощо до конструкцій із металу. Наявність 
свердла на кінці саморізів дає можливість здійс-
нювати монтаж без попереднього свердління. 
Пресшайба ефективно притискає листовий 
матеріал до металевої основи.

Шайби застосовуються спільно з гвинтами, 
болтами та гайками в якості підкладних елементів 
для збільшення площі розподілу навантаження 
при затягуванні.

Шпилька різьбова використовується для 
стягування або з’єднання деталей і елементів 
конструкцій у будівництві і промисловості спільно 
з шайбами і гайками.

Шурупи універсальні, потайна головка, гострий 
наконечник, покриття - білий або жовтий цинк. 
Універсальні шурупи такого типу призначені 
для з’єднання дерева, деревостружкових плит, 
гіпсокартонних плит, тонкого листового металу 
та інших матеріалів. Вони відрізняються більш 
широкою і гострою різьбою.

Затяжний хомут застосовується для кріплення 
шлангів і повітропроводів. Надійна герметизація 
з’єднання забезпечується рівномірним 
розподілом сили обтиску по всій поверхні 
шланга. Матеріал: стрічка, замок - сталь 
нержавіюча; гвинт - сталь вуглецева, покриття - 
гальванічний цинк.
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ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Фасадна фарба

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Фасадна фарба

ДЮФА
FASSADENFARBE F90

CERESIT 
ФАРБА АКРИЛОВА 

ФАСАДНА 
СТ42

MGF
ФАРБА ФАСАДНА  

М90

КОЛОРИТ 
STANDART A 

ДЮФА
FASSADENFÜLLFARBE DE201

CERESIT 
ФАРБА ФАСАДНА СИЛІКАТНА 

SILICATE AERO
СТ54

CERESIT 
ФАРБА АКРИЛОВА 

ФАСАДНА 
СТ44

SHTOCK
FASSADENFARBE  

F4

SHTOCK
FASSADENSILICON  

F5

TIKKURILA
ФАРБА ДЛЯ ЦОКОЛЯ 

ЮКІ

КОЛОРИТ 
STANDART R

ДЮФА
FASSADE D690

CERESIT 
ФАРБА СТРУКТУРНА 

АКРИЛОВА ФАСАДНА 
СТ40

CERESIT 
ФАРБА СИЛІКОНОВА 

ФАСАДНА 
СТ48

MGF
ФАРБА  

EKO FASSADE M690

КОЛОРИТ 
FASILIT 

СНЄЖКА
ЕКСТРА  
ФАСАД 

СНЄЖКА
СТАНДАРТ  

ФАСАД 

Атмосферостійка акрилова фарба для зовніш-
ніх і внутрішніх робіт. Утворює водовідштовху-
вальне, вологостійке, еластичне і довговічне 
покриття. Стійка до вологого стирання. Роз-
роблена для забарвлення фасадів будівель і 
створення зносостійких і вологостійких покрит-
тів усередині приміщень. Призначена для фар-
бування цементної штукатурки, бетону, цегли, 
поверхонь систем теплоізоляції фасадів, а та-
кож гіпсових основ, гіпсокартону, ДВП, ДСП, 
QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер всередині 
приміщень. Не містить розчинників. 

Акрилова фарба призначена для оздоблення 
поверхонь будівельних конструкцій і елементів 
усередині та зовні будівель. Зовні будівель — по 
мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-пі-
щані штукатурки). Всередині приміщень — як по 
мінеральних, так і по органічних основах (шпа-
лери, полістирольні плити, фанера, ДСП та ДВП, 
гіпсові штукатурки і плити). Фарба застосовується 
також для оновлення естетичних властивостей 
декоративних штукатурок, раніше пофарбованих 
поверхонь і в системах теплоізоляції фасадів. 

Дисперсійна латексна фасадна фарба. Паропро-
никна, відрізняється стійкістю до атмосферних 
впливів, має високу адгезію і хороші декоративні 
властивості. Придатна для фарбування цемент-
ної штукатурки, бетону і пінобетону, цегли, а 
також гіпсових підстав, гіпсокартону, ДВП, ДСП, 
QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер всередині 
приміщень. Не містить розчинників. 

Латексна атмосферостійка фарба на акрилатній 
основі для зовнішніх робіт. Призначена для 
первинного фарбування міцної цементно-вапня-
ної й вапняної штукатурок (зокрема декоративні 
штукатурки «короїд» і «баранчик»), бетону й інших 
відповідних мінеральних поверхонь. Фарба при-
датна для раніше фарбованих поверхонь, якщо 
старе покриття не відшаровується і не крейдує. 
Фарба не придатна для покриття еластичних 
поверхонь і поверхонь, оброблених вапняними 
розчинами. На витрату впливають стан фарбова-
ної поверхні, а також спосіб нанесення і умови 
під час фарбування.

Акрилова фарба з підвищеною 
атмосферостійкістю для зовнішніх та 
внутрішніх робіт. Застосовується для 
фарбування фасадів з високими вимогами 
до довговічності, а також для створення 
зносостійкого та вологостійкого покриття 
всередині приміщення. Придатна для 
фарбування цементної штукатурки, бетону, 
систем теплоізоляції фасадів, а також 
гіпсових основ, гіпсокартону, ДВП, ДСП, 
QSB і OSB, фанери, дерева всередині 
приміщення.

Ceresit СТ 54 призначена для фарбування 
мінеральних поверхонь (бетонних, цегляних, 
цементно-піщаних, в тому числі раніше пофар-
бованих водно-дисперсійними чи алкідними 
фарбами) всередині та зовні будівель та споруд. 
Рекомендується для фарбування систем 
фасадної теплоізоляції (з мінераловатним або 
пінополістирольним утеплювачем). Витримує 
інтенсивне, багаторазове миття, може застосову-
ватись у приміщеннях, де необхідне довговічне, 
зносостійке фарбувальне покриття.

Акрилова фарба призначена для оздоблення 
поверхонь будівельних конструкцій і елементів 
усередині та зовні будівель. Зовні будівель — по 
мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-пі-
щані штукатурки). Всередині приміщень — як по 
мінеральних, так і по органічних основах (шпале-
ри, полістирольні плити, фанера, ДСП та ДВП, гі-
псові штукатурки і плити). Фарба застосовується 
також для оновлення естетичних властивостей 
декоративних штукатурок, раніше пофарбо-
ваних поверхонь і в системах теплоізоляції. 
Ефективна при обробці конструкцій підданих 
інтенсивному впливу вологи, лугостійка, висока 
атмосферостійкість.

Атмосферостійка акрилова фарба для 
зовнішніх та внутрішніх робіт. Призначена для 
фарбування фасадів будинків та створення 
зносостійких та вологостійких покриттів 
всередині приміщень. Утворює вологостійке, 
еластичне і довговічне покриття. Стійка до 
вологого стирання. Відзначається стійкістю 
проти впливів навколишнього середовища, 
високою адгезією і хорошими декоративними 
властивостями.

Лугостійка акрилатна фарба призначена 
для фарбування бетонних цоколів, а також 
вирівняних розчином, в яких переважає 
цемент цоколів з бетону і газобетонних блоків. 
Блиск поверхні - глибоко матовий, що надає 
поверхні благородного і красивого вигляду. 

Структурна водно-дисперсійна фарба для 
зовнішніх робіт. Призначена для фарбування 
міцної цементно-вапняної штукатурки, бетону 
та інших відпо-відних мінеральних поверхонь, 
а також для ремонтного фарбування міцних 
покриттів ззо-вні приміщень. Створює 
структурне покриття, приховує дрібні дефекти 
поверхні. Можна використовувати для 
фарбування систем утеплення.

Призначена для декоративно-захисного 
оздоблення фасадів у місцях з агресивним 
впливом навколишнього середовища: в про-
мислових зонах, на місцевості з високим рівнем 
опадів. Може застосовуватися для створення 
зносостійких та вологостійких покриттів всере-
дині приміщень. Призначена для фарбування 
цементної та акрилової штукатурки, бетону, 
поверхонь систем утеплення фасадів, зокрема 
виконаних із використанням мінеральної вати. 
Також можливе оздоблення гіпсових повер-
хонь, ДВП, ДСП, QSB і OSB фанери, дерева 
всередині приміщення. 

Для декоративно-захисного фарбування фаса-
дів нових та відреставрованих будівель. Також 
може застосовуватися всередині приміщень на 
цементних, цементно-вапняних, гіпсових шту-
катурках, гіпсокартонних плитах, бетоні, цеглі, 
деревині, деревопохідних матеріалах із високим 
експлуатаційним навантаженням (холи, коридо-
ри, торгові приміщення, сходові прольоти, зали 
тощо). Створює матове, міцне, стійке до впливу 
атмосферних чинників покриття, яке дозволяє 
стінам «дихати». 

«Для декоративно-захисного фарбування фаса-
дів нових та відреставрованих будівель. Також 
може застосовуватися всередині приміщень 
на цементних, цементно-вапняних, гіпсових 
штукатурках, гіпсокартонних плитах, бетоні, цеглі, 
деревині, деревопохідних матеріалах. Створює 
матове, міцне, стійке до впливу атмосферних 
чинників покриття, яке дозволяє стінам «дихати». 

Акрилова фарба для зовнішніх і внутрішніх 
робіт, призначена для створення зносостійких 
і вологостійких покриттів, має хорошу адгезію 
і високу криючу здатність. Призначена для 
фарбування цементних та гіпсових основ, 
силікатної та керамічної цегли, бетону, систем 
теплоізоляції фасадів, ДВП, ДСП, QSB і OSB, 
дерева і шпалер всередині приміщень. Без 
органічних розчинників. 

Структурна акрилова фарба призначена для 
оздоблення поверхонь будівельних конструкцій 
та елементів усередині та зовні будівель. Зовні 
будівель — по мінеральних основах (бетон, 
цегла, цементно-піщані штукатурки). Всередині 
будівель — як по мінеральних (зокрема гіпсові 
штукатурки, плити тощо), так і по органічних 
основах (полістирольні плити, фанера, ДСП та 
ДВП). Фарбу також застосовують для обробки 
поверхонь, що були пофарбовані раніше, 
та в системах теплоізоляції. Дуже висока 
атмосферостійкість, лугостійка, 

Силіконова фарба призначена для оздоблення 
поверхонь будівельних конструкцій та елементів 
усередині та зовні будівель. Зовні будівель — по 
мінеральних основах (бетон, цегла, цементно-пі-
щані штукатурки). Всередині будівель — також 
по мінеральних основах (у тому числі гіпсових 
штукатурках, плитах тощо). Фарба застосову-
ється для оновлення естетичних властивостей 
декоративних штукатурок, раніше пофарбо-
ваних поверхонь і в системах теплоізоляції. 
Ефективна при реставрації пам’яток старовини 
по реставраційних штукатурках. Стійка до миття 
з використанням розпилювача під невисоким 
тиском, висока паропроникність.

Матова фарба, призначена для фарбування 
зовні і всередині приміщень. Придатна для 
нанесення на цементні і цементно-вапняні 
штукатурки, бетон і пінобетон, цеглу, а також 
на гіпсові основи, гіпсокартон, ДВП, ДСП, QSB і 
OSB. Не містить розчинників. 

Латексна силіконова фарба для зовнішніх робіт, 
Призначена для первинного фарбування міцної 
цементно-вапняної і вапняної штукатурок (зокре-
ма декоративні штукатурки «короїд» і «баранчик»), 
бетону й інших відповідних мінеральних повер-
хонь. Фарба підходить для раніше фарбованих 
поверхонь, якщо старе покриття не відшарову-
ється і не крейдує. Витримує періодичну очистку 
з використанням миючих і дезінфікуючих засобів, 
а також легке очищення деякими розчинниками. 
На витрату впливають стан фарбування, а також 
спосіб нанесення і умови при фарбуванні.

 Витрата: 
 5 - 6 м²/кг

Витрата:  
4 - 5 м²/кг

Витрата:  
до 8 м2/л

Витрата: 
 8 - 10 м²/лОб’єм 

10 л 
Витрата: 

 5 - 9 м2 /л

Об’єм 
10 л 

Витрата: 
5 - 9 м2 /л

Вага 
14 кг 

Витрата: 
5 - 6 м2 /кг

Об’єм 
10 л 

Витрата: 
2 м2 /л

Об’єм 
10 л 

Витрата: 
5 - 9 м2 /л

Об’єм 
10 л 

Витрата: 
5 - 9 м2 /л

Витрата: 
5 - 6 м2 /кг

Витрата: 
5 м2/л

Витрата: 
до 3 л/м2

Витрата: 
 6 - 10 м²/л

Витрата:  
4 - 5 м²/кг

Витрата:  
до 8 м2/л

Витрата: 
7 м2/кг

Витрата: 
до 6 м2/кг

Фасадна фарба Фасадна фарба

Код
10110121

Код
10110035 

Код
10611311 

Код
10110031

Код
10110039 

Код
10110033 

Код Упаковка (кг)
10611308 7
10611309 14

Код Упаковка (кг)
10301035 1,4
10301036 4,2
10301037 7
10301038 14

Код Упаковка (кг)
10301030 1,4
10301031 4,2
10301032 7
10301033 14

Код Упаковка (л)
10901000 10

Код Упаковка (кг)
109010129 1,4
109010130 3,5
109010131 7
109010132 14

Код Упаковка (кг)
109010125 1,4
109010126 3,5
109010127 7
109010128 14

Код Упаковка (л)
11301106 0,9
11301107 2,7
11301108 9

Код Упаковка (л)
11307051 4,5
11307052 9

Код Упаковка (кг)
10902018 1,4
10902019 3,5
10902020 7
10902021 14

Код Упаковка (л)
11307027 4,5
11307028 9

Код Упаковка (кг)
10902014 1,4
10902015 3,5
10902016 7
10902017 14

Код Упаковка (л)
11307029 4,5
11307030 9
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ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Інтер’єрна фарба

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Інтер’єрна фарба

    TIKKURILA
LUJA 40 НАПІВГЛЯНЦЕВА 

ДЮФА
EUROPLAST 7 B3 TRANSPARENT

CERESIT
IN 52  SUPER

        MGF
           MATTLATEX М100 

CERESIT
IN 50 BASIC 

CERESIT
           IN 53 LUX

CERESIT
           IN 57 STRUCTURE

SHTOCK
INNENFARBE F2         MGF

           ECO WEISS М1 

    TIKKURILA
           LUJA 7 МАТОВА 

        ДЮФА
EUROPLAST 3 DE103

CERESIT
           IN 51 STANDARD 

CERESIT
           IN 56 FOR KITCHEN&BATH

        MGF
WANDFARBE М1А

SHTOCK
MATTLATEX F3

        SHTOCK
             PREMIUM LATEX F7 

    TIKKURILA
            JOKER 

    TIKKURILA
           SIRO HIMMEA

Покривна напівглянцева фарба «Луя» входить 
до складу вологоізоляційної системи Тіккуріла 
«Луя - бар’єр проти вологи». Разом з іншими 
компонентами даної системи Луя утворює 
дуже міцне покриття, яке добре протистоїть 
волозі і цвілі. Призначена для фарбування 
бетонних, оштукатурених, цегляних, гіпсових і 
деревоволокнистих плит всередині приміщення. 
Підходить для фарбування як нових, так і раніше 
пофарбованих поверхонь. 

Шовковисто-матова латексна базова фарба для 
комп’ютерного тонування. Стійка до вологого 
стирання, створює високоякісне покриття 
на стінах і стелі всередині приміщень. Легко 
наноситься і рівномірно розподіляється по 
поверхні.Придатна для фарбування цементної, 
гіпсової та акрилової штукатурки, бетону, цегли, 
гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, 
дерева і шпалер. Використовувати тільки в 
затонованому вигляді!

Акрилова фарба призначена для фарбування 
поверхонь будівельних конструкцій та елементів 
усередині будівель по мінеральних (бетон, цегла, 
цементно-піщані штукатурки, гіпсові штукатурки 
і плити тощо) і органічних основах (шпалери, 
склохолст, пінополістирольні плити, фанера, 
деревостружкові та деревоволокнисті плити) 
в приміщеннях із нормальним експлуатаційним 
навантаженням. Допускає миття з використан-
ням побутових миючих засобів. Дозволена до 
використання в будівлях медичного призначення 
та дитячих закладах.

Латексна матова фарба для внутрішніх робіт. 
Утворює покриття з високою адгезією і здат-
ністю до вологого очищення. Призначена для 
фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових 
поверхонь, також ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, 
дерева, лакофарбових покриттів і шпалер.

Акрилова фарба призначена для фарбування 
поверхонь будівельних конструкцій і елементів 
усередині будівель по мінеральних (бетон, 
цегла, цементно-піщані штукатурки, гіпсові шту-
катурки та плити) і органічних основах (шпалери, 
стеклохолст, пінополістирольні плити, фанера, 
деревостружкові та деревоволокнисті  плити) в 
приміщеннях з нормальним експлуатаційним на-
вантаженням. Можливе багаторазове ремонтне 
перефарбування без видалення попереднього 
шару. 

Інтер’єрна матова латексна фарба призначе-
на для фарбування поверхонь будівельних 
конструкцій та елементів усередині будівель 
по мінеральних (бетон, цегла, цементно-піщані 
штукатурки, гіпсові штукатурки та плити тощо) і 
органічних основах (шпалери, склохолст, піно-
полістирольні плити, фанера, деревостружкові 
та деревоволокнисті плити), що несуть високе 
експлуатаційне навантаження та потребують 
частого миття з використанням побутових 
миючих і дезінфікуючих засобів. Може вико-
ристовуватися у приміщеннях із підвищеною 
вологістю.

Структурна акрилова фарба призначена для 
обробки поверхонь стін і стель усередині 
будівель. Фарба наноситься як по мінеральних 
(зокрема гіпсові штукатурки і плити тощо), так 
і по органічних основах (шпалери, склохолст, 
пінополістирольні плити, фанера, ДСП та ДВП). 
Застосовується також по раніше пофарбованих 
поверхнях. Дозволена до використання в 
будівлях медичного призначення та дитячих 
закладах. Створює декоративний ефект, 
паропроникна, приховує нерівності основи, 
стійка до вологого стирання, стійка до 
вигорання, без різкого запаху. 

Водно-дисперсійна фарба для покриття стін і 
стель всередині приміщень. Утворює матове 
покриття, яке не допускає вологої обробки і 
ремонтного перефарбовування. Призначена 
для фарбування волокнистих шпалер 
«рауфазер», штукатурки, бетону, гіпсових 
поверхонь та інших будівельних матеріалів.

Призначена для фарбування стін і стелі. Утво-
рює суконно-матове покриття, яке допускає 
легку вологу чистку і повторне перефарбову-
вання. Призначена для фарбування штукатурки, 
бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, 
ДСП, шпалер.

Призначена для внутрішніх робіт. Утворює 
стійку до миття, паропроникну, матову поверхню 
на стінах і стелі. Призначена для фарбування 
штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, 
також ДВП, ДСП, QSB і OSB фанери, дерева, 
шпалер.

Призначена для фарбування стін і стель у 
приміщеннях   там, де потрібне часте вологе при-
бирання: житлові та офісні приміщення, сходові 
марші; дитячі кімнати, медичні заклади; вестибюлі, 
коридори, магазини  та т. д. Не підходить для 
фарбування підлог, та меблів.

Інтер’єрна фарба застосовується для 
фарбування стін і стель у вітальнях, спальнях, 
дитячих кімнатах, передніх кухнях та інших 
сухих приміщеннях. Акрилатна фарба не містить 
органічних розчинників, стійка до очищення, має  
шовковистий ефект.

Цілком матова акрилатна фарба для стін і 
стель. Призначена для фарбування бетонних, 
цегляних і картонних поверхонь, деревостру-
жкових, гіпсових і деревоволокнистих плит, 
а також шпалер під фарбування всередині 
приміщень.

Спеціальна акрилатна фарба від «Tikkurila» 
призначена для вологих приміщень, містить 
у своєму складі протиплісняний компонент. 
Застосовується для фарбування стін і стель у 
вологих приміщеннях і в приміщеннях, повер-
хоні яких є стійкими до миття і зносу, наприклад, 
вестибюлях, сходових клітках, коридорах і 
палатах лікарень, а також інших поверхонь, які 
піддаються навантаженню. 

Зносостійка латексна фарба для внутрішніх 
робіт. Призначена для фарбування цементної і 
гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, 
ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. 
Застосовується в приміщеннях з високим 
експлуатаційним навантаженням: офісах, школах, 
дитячих садках, ресторанах. Витримує вологе 
прибирання з застосуванням миючих засобів.

Акрилова фарба призначена для фарбування 
поверхонь будівельних конструкцій та елемен-
тів усередині будівель по мінеральних (бетон, 
цегла, цементно-піщані штукатурки, гіпсові 
штукатурки і плити тощо) і органічних основах 
(шпалери, склохолст, пінополістирольні плити, 
фанера, деревостружкові та деревоволокнисті 
плити) в приміщеннях із нормальним експлуата-
ційним навантаженням. Допускає миття з вико-
ристанням побутових миючих засобів. Можливе 
багатократне ремонтне перефарбування без 
видалення попереднього шару.

Інтер’єрна акрилова шовковисто-матова 
фарба призначена для фарбування поверхонь 
будівельних конструкцій та елементів усередині 
будівель по мінеральних (бетон, цегла, цемент-
нопіщані штукатурки, гіпсові штукатурки та плити 
тощо) і органічних основах (шпалери, склохолст, 
пінополістирольні плити, фанера, деревостру-
жкові та деревоволокнисті плити), що несуть 
високе експлуатаційне навантаження та потре-
бують частого миття з використанням побутових 
миючих і дезінфікуючих засобів, зокрема для 
ванних кімнат і кухонь. Може використовуватися 
у приміщеннях із підвищеною вологістю. Містить 
антигрибкову добавку. 

Водно-дисперсійна фарба для внутрішніх 
робіт на стінах і стелі. Утворює суконно-матове 
покриття, яке допускає легку вологу обробку 
та ремонтне перефарбування. Призначена для 
фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових 
поверхонь, лакофарбових покриттів, також ДВП, 
ДСП, шпалер.

Витрата: 
7м2/л

Витрата: 
 8 - 14 м²/л

 Витрата: 
5 - 6 м2/кг

Витрата: 
 8 м2/л 

Витрата: 
 7 - 9 м2/л

Витрата: 
8 - 10 м²/кг

Витрата: 
 7 - 9 м2/л

Витрата: 
 7 - 9 м2/л

Витрата: 
 7 - 9 м2/л

Витрата: 
2 м2/л

Витрата:  
5 - 6 м2/кг

Витрата:  
7м2/л

Витрата:  
8 - 12 м²/л

Витрата: 
 5 - 7 м2/кг

Витрата: 
 8 - 10 м²/кг

Витрата:  
8 - 12 м2/кг

Витрата:  
10м2/л

Витрата:  
9 м2/л

Інтер’єрна фарба Інтер’єрна фарба

Код Упаковка (л)
10110176 3
10110175 10

Код Упаковка (л)
10110160 3
10110161 5
10110162 10

Код Упаковка (л)
10110169 3
10110170 5
10110171 10

Код Упаковка (л)
10110172 3
10110173 5
10110174 10

Код Упаковка (л)
10110163 3
10110164 5
10110165 10

Код Упаковка (л)
10110166 3
10110167 5
10110168 10

Код Упаковка (кг)
10611304 3,5
10611305 7
10611306 14

Код Упаковка (кг)
10611301 3,5
10611302 7
10611303 14

Код Упаковка (кг)
10611307 14

Код Упаковка (л)
11301006 0,9
11301007 2,7
11301008 9

Код Упаковка (л)
11301014 0,9
11301015 2,7
11301016 9

Код Упаковка (л)
10901000 10

Код Упаковка (л)
11301020 0,9
11301021 2,7
11301022 9

Код Упаковка (л)
11301017 0,9
11301018 2,7
11301019 9

Код Упаковка (л)
10901000 10

Код Упаковка (кг)
10902001 1,4
10902002 3,5
10902003 7
10902004 14

Код Упаковка (кг)
10902005 1,4
10902006 3,5
10902007 7
10902008 14

Код Упаковка (кг)
10902010 1,4
10902011 3,5
10902012 7
10902013 14



86 87

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Інтер’єрна фарба

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Інтер’єрна фарба

    СНЄЖКА
            ЕКО

        КОЛОРИТ 
            LEGENDA 

    СНЄЖКА
MATTLATEX

        КОЛОРИТ 
            IDOL

    СНЄЖКА
ДИЗАЙН ЛЮКС 3

        КОЛОРИТ 
            DYNASTY 

    СНЄЖКА
            PLATINIUM KIDS

        КОЛОРИТ 
           HISTORY

    СНЄЖКА
       ULTRA BIEL

        КОЛОРИТ 
           FAMILY

    СНЄЖКА
            SUPER MATT 

        КОЛОРИТ 
           STANDART 3 

Гіпоалергенна акрилова фарба призначена 
для декоративного фарбування стін і стель з 
цементних, цементно-вапняних, вапняних, гіпсо-
вих розчинів, гіпсокартонних плит, дерев’яних 
або деревопохідних поверхонь всередині примі-
щень. Утворює матове, біле покриття, що доз-
воляє стінам «дихати». Не викликає алергічних 
реакцій у алергіків і особливо чутливих людей. 
Має підвищену стійкість до сухого стирання.

Призначена для фарбування оштукатурених, 
бетонних, цегляних та інших мінеральних повер-
хонь, а також гіпсокартонних, деревноволок-
нистих, деревностружкових плит і поверхонь, 
раніше пофарбованих водно-дисперсійною 
фарбою. Призначена для ремонтного фарбу-
вання раніше пофарбованих латексною або 
алкідною фарбою поверхонь (після обробки 
поверхні згідно з інструкцією із застосування). 
Допускається для фарбування шпалер і інших 
фактурних поверхонь.

Латексна фарба, виготовлена з використан-
ням технології Compact Comfort System,  тобто 
формули спеціально підібраних загущувачів та 
компонентів, яка оптимізує рівень розбризку-
вання фарби, підвищує її покривну здатність та 
комфортність роботи. Фарба призначена для 
декоративно-захисного фарбування стін 
і стель з цементних, цементно-вапняних, 
цегляних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев’яних і 
деревопохідних матеріалів, а також шпалер 
призначених для фарбування. Другий клас 
стійкості до мокрого стирання.

Матова, особливо стійка до миття латексна 
фарба для внутрішніх робіт на акрилатній основі.
Призначена для фарбування оштукатурених, 
бетонних, цегляних та інших мінеральних повер-
хонь, а також гіпсокартонних, деревноволок-
нистих, деревностружкових плит і поверхонь, 
раніше пофарбованих водно-дисперсійною 
фарбою. Призначена для ремонтного покриття 
раніше пофарбованих латексною або алкідною 
фарбою поверхонь (після обробки поверхні 
згідно з інструкцією із застосування). Чудово під-
ходить для фарбування фактурних поверхонь, 
склошпалер та інших шпалер під фарбування.  
Можливе використання як фарби «першого 
шару» або ґрунтувальної фарби під декоративні 
покриття.

Акрилова фарба призначена для декоратив-
ного фарбування стін і стель із цементних, 
цементно-вапняних, вапняних, гіпсових розчинів, 
гіпсокартонних плит, дерев’яних матеріалів все-
редині приміщень. Утворює матове, сніжно-біле 
покриття, що дозволяє стінам «дихати». Стійка до 
стирання і делікатноого сухого чищення. 

Призначена для фарбування оштукатурених, бе-
тонних, цегляних і інших мінеральних поверхонь, 
а також гіпсокартонних, деревноволокнистих, 
деревностружкових плит і поверхонь, раніше 
пофарбованих водно-дисперсійною фарбою. 
Призначена для ремонтного фарбування раніше 
пофарбованих латексною або алкідною фарбою 
поверхонь (після обробки поверхні згідно з 
інструкцією із застосування). Допускається 
використовувати як фарбу «першого шару» або 
ґрунтувальну фарбу під декоративні покриття, а 
також для фарбування шпалер і інших фактурних 
поверхонь.

Акрилова фарба ідеально підходить для стель, 
виготовлена з використанням спеціально піді-
браних загусників і компонентів, які утворюють 
покриття, що оптично матує недосконалості 
поверхні та зменшує розбризкування фарби, 
водночас підвищуючи її аплікаційні властивості 
та комфортність роботи. Фарба виготовлена 
на основі польських технологій з високоякіс-
ної європейської сировини, що забезпечує її 
високу якість.

Призначена для фарбування оштукатуре-
них, бетонних, цегляних та інших мінераль-
них поверхонь, а також гіпсокартонних, 
деревноволокнистих, деревностружкових 
плит і поверхонь, раніше пофарбованих 
водно-дисперсійною фарбою. Призначена для 
ремонтного фарбування раніше пофарбованих 
латексною або алкідною фарбою поверхонь 
(після обробки поверхні згідно з інструкцією із 
застосування). Рекомендується для стель і стін 
у сухих приміщеннях із невеликим експлуатаці-
йним навантаженням. 

Декоративне фарбування стін та стель 
всередині приміщень, виконаних з цементних, 
цементно-вапняних, вапняних, гіпсових мате-
ріалів, гіпсокартонних плит, плит з деревини 
та деревопохідних матеріалів, а також для 
скловолокнистих та флізелінових шпалер. 
Створює антивідблискове матове покриття, яке 
стійке до миття та стирання. Легко наноситься і 
не розбризкується.

Призначена для фарбування оштукатурених, 
бетонних, цегляних та інших мінеральних повер-
хонь, а також гіпсокартонних, деревноволок-
нистих, деревностружкових плит і поверхонь, 
раніше пофарбованих водно-дисперсійною 
фарбою. Призначена для ремонтного фарбу-
вання раніше пофарбованих латексною або 
алкідною фарбою поверхонь (після обробки 
поверхні згідно з інструкцією із застосування). 
Містить протипліснявий компонент для захисту 
лакофарбового покриття від цвілі і грибка. 
Чудово підходить для фарбування фактурних 
поверхонь, склошпалер та інших шпалер під 
фарбування.  

Екологічна фарба, яка не викликає алергічних 
реакцій організму та забезпечує здоровий 
мікроклімат у приміщенні. Фарба призначена для 
декоративно-захисного фарбування стін і стель 
з цементних, цементно-вапняних, цегляних, гіпсо-
вих, гіпсокартонних, дерев’яних і деревопохідних 
матеріалів, шпалер під фарбування, у тому числі 
склошпалер, усередині приміщень. Другий клас 
стійкості до мокрого стирання.

Напівматова, особливо стійка до миття латексна 
фарба на акрилатній основі для внутрішніх робіт.
Призначена для фарбування оштукатурених, 
бетонних, цегляних та інших мінеральних повер-
хонь, а також гіпсокартонних, деревноволокни-
стих, деревностружкових плит і поверхонь, рані-
ше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою. 
Призначена для ремонтного фарбування раніше 
пофарбованих латексною або алкідною фарбою 
поверхонь (після обробки поверхні згідно з ін-
струкцією із застосування). Чудово підходить для 
фарбування фактурних поверхонь, склошпалер 
та інших шпалер під фарбування.

Витрата: 
 дo 9 м2/кг 

на один шар

Витрата: 
до 12 м2/л

Витрата: 
8 - 10 м2/кг  

на один шар Витрата: 
до 12 м2/л

Витрата:  
до 10 м2/кг  

на один шар

Витрата:  
до 12 м2/л

Витрата:  
до 10 м2/кг 

на один шар Витрата:  
до 12 м2/л

Витрата:  
до 6,5 м2/кг  

на один шар

Витрата:  
до 13 м2/л

Витрата:  
до 9 м2/кг 

на один шар

Витрата:  
до 11 м2/л

Інтер’єрна фарба Інтер’єрна фарба

Код Упаковка (кг)
10301001 1,4
10301002 4,2
10301003 7
10301004 14

Код Упаковка (л)
11307001 0,9
11307002 2,7
11307003 4,5
11307004 9

Код Упаковка (л)
11307005 0,9
11307006 2,7
11307007 4,5
11307008 9

Код Упаковка (кг)
10314010 1,4
10314011 4,2
10314012 7
10314013 14

Код Упаковка (л)
11307022 0,9
11307023 2,7
11307024 4,5
11307025 9

Код Упаковка (кг)
2146732 1,35
2146733 3,4
2146734 6,7
2146735 13,5

Код Упаковка (л)
11307067 0,9
11307069 4,5
11307070 9

Код Упаковка (кг)
10314014 1,4
10314015 4
10314016 6,7
10314017 13,7

Код Упаковка (кг)
10301011 1,4
10301012 4,2
10301013 7
10301014 14

Код Упаковка (л)
11307013 0,9
11307014 2,7
11307015 4,5
11307016 9

Код Упаковка (кг)
10301025 1,4
10301026 4,2
10301027 7
10301028 14

Код Упаковка (л)
11307065 2,7
11307066 4,5
11307064 9

DUFA
            MATTLATEX D100

DUFA
            WANDWEISS D1

DUFA
WANDFARBE D1A

Фарба для внутрішніх робіт. Утворює стійку до 
миття, паропроникну, суконно-матову поверхню 
на стінах і стелі, може застосовуватися в 
приміщеннях із підвищеною вологістю. Витримує 
більше 5000 циклів стирання. Призначена для 
фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових 
поверхонь, а також ДВП, ДСП, QSB і OSB 
фанери, дерева, стеклообоев, шпалер, зокрема 
з волокна «рауфазер». 

Використовується для фарбування стін і стелі. 
Має високу покривну здатність, утворює 
стійку до стирання поверхню, яка не допускає 
вологої обробки. Призначена для нанесення 
на штукатурку, бетон, цеглу, гіпсові поверхні, а 
також на ДВП, ДСП, шпалери, 
зокрема з волокна “рауфазер”.

Використовується для фарбування стін і стелі. 
Утворює суконно-матове покриття, яке допускає 
легку вологу чистку і повторне перефарбову-
вання. Призначена для фарбування штукатурки, 
бетону, цегли, гіпсових поверхонь, а також ДВП, 
ДСП, шпалер,зокрема з волокна «рауфазер».

 Витрата: 
6 - 9 м2/кг

Витрата:  
7 - 10 м2/л

Витрата: 
6 - 8 м2/кг

Код Упаковка (л)
10901001 2,5
10901002 5
10901003 10

Код Упаковка (кг)
109010041 1,4
109010050 3,5
109010061 7
109010071 14

Код Упаковка (кг)
109010081 1,4
109010091 3,5
109010101 7
109010114 14



ЛАКОФАРБОВІ 
МАТЕРІАЛИ 

ЛАКОФАРБОВІ 
МАТЕРІАЛИ 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІГМЕНТНИЙ 

КОНЦЕНТРАТ

СУПЕРЕМАЛЬ

Концентрат використовується для забарвлення обраним кольором 
готових водорозчинних фарб і фарб на основі розчинників: 
емульсійних, масляно-фталевих, клейових, нітроцелюлозних, 
хлоркаучукових. Деякі із наявних кольорів можна застосовувати зовні 
приміщень.

Легкий у застосуванні

28 кольорів відповідно до карти кольорів,  
інтенсивність залежить від типу використаної фарби

Універсальний  для водних фарб  
і фарб на основі розчинників

Витрата:  
додавати залежно від бажаного кольору, не більше  
ніж 10% від об’єму фарби

Упаковка:  
100 мл.

Об’єм:
0,8 л 
Витрата: 
до 16 м2/л  
на один шар

10306200 
БЛАКИТНА БІЛА ВИШНЯ

ГОРІХ  
СВІТЛИЙ

ГОРІХ  
СЕРЕДНІЙ

ЖОВТА

ЗЕЛЕНА  
М’ЯТА

ЗЕЛЕНА КОРИЧНЕВА

КРЕМОВА МАХОН
НЕБЕСНА  

ТЕМНА

ПОМОРАНЧЕВА САЛАТОВА
СЛОНОВА 

КІСТКА

СІРА  
ЯСНА

ЧЕРВОНА
ШОКОЛАДНО-

БРАЗОВА

Декоративно-захисне фарбування деревини, 
деревопохідних матеріалів, штукатурок, а також сталевих 
і чавунних елементів, що використовуються всередині та 
назовні приміщень таких, як: вікна, двері, меблі, огорожі 
тощо. Рекомендується для застосування у будівлях 
громадського призначення, наприклад, медичних та освітніх 
закладах, а також у приміщеннях продовольчої галузі (без 
безпосереднього контакту з їжею).
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ЛАКОФАРБОВІ 
МАТЕРІАЛИ 

АЛКІДНА ЕМАЛЬ

ПФ-115

Витрата: 
40 - 100 г/м2  
на один шар

10306100

БІЛИЙ ГЛЯНЕЦЬ  
RAL 9003

ЖОВТИЙ ГЛЯНЕЦЬ  
RAL 1023

ЗЕЛЕНИЙ ГЛЯНЕЦЬ  
RAL 6029

Коричневий глянець  
RAL 8015

Світло-зелений глянець  
RAL 6037

СИНІЙ ГЛЯНЕЦЬ  
RAL 5015

СІРИЙ ГЛЯНЕЦЬ  
RAL 7012

ЧЕРВОНИЙ ГЛЯНЕЦЬ  
RAL 3001

Чорний глянець  
RAL 9005

Шоколадний глянець  
RAL 8017

Емаль призначена для фарбування 
металевих, дерев’яних та інших поверхонь, 
що експлуатуються як на зовні, так і 
всередині приміщень (огорож, вікон, дверей, 
меблів, ДВП, ДСП тощо). Готове покриття 
характеризується відмінним зчепленням із 
матеріалами основи, не підлягає  стиранню, 
є стійким до механічного впливу і впливу 
атмосферних чинників.

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Емалі, лаки

ДНІПРО-КОНТАКТ
ГРУНТУВАННЯ ГФ-021

SNIEZKA
АКРИЛОВА ВОДОРОЗЧИННА 

ЕМАЛЬ ДЛЯ РАДІАТОРІВ

    TIKKURILA
ЕМПІРЕ

            ДНІПРО-КОНТАКТ
ЕМАЛЬ «ҐРУНТ-ЕМАЛЬ» 

3 В 1

    TIKKURILA
НАПІВМАТОВИЙ ЛАК 

PANEELI ASSA 20

SNIEZKA
НІТРО БІЛА, 

НІТРО ЧОРНА

SNIEZKA 
СУПЕРЕМАЛЬ АКРИЛОВА  

БІЛА

SNIEZKA 
СЕРЕБРЯНКА ЖАРОСТІЙКА

        ДНІПРО-КОНТАКТ
ЕМАЛЬ  

ПФ-115М

Емаль використовується для професійного 
фарбування виробів із деревини, деревопохід-
них матеріалів та металу. Може використову-
ватися для фарбування в промислових умовах 
дерев’яних, деревопохідних та металевих 
елементів. Пофарбована поверхня не є стій-
кою до дії мінливих атмосферних умов. Швидко 
висихає. 

Ґрунтівка антикорозійна з ефектом запобігання 
виникнення  іржі використовується в якості 
базового покриття перед нанесенням емалі 
для забезпечення кращого зчеплення фарби з 
поверхнею (адгезії), поліпшення захисних власти-
востей і більш довговічної експлуатації поверхні, а 
також для економії витрат наступного шару емалі. 
Підходить для фарбування металевих, дерев’яних, 
бетонних та інших поверхонь зовні і всередині 
приміщень. Ґрунтівка утворює матове покриття. 

Напівматовий  лак від Tikkurila використовується 
для лакування дерев’яних, бетонних і цегляних 
стін і стель всередині приміщення. Водорозчин-
ний захисний склад  допоможе утримувати ваші 
стіни і стелі в первинному вигляді протягом цілих 
десятиліть - без ремонту. Він утворює на поверхні 
дуже міцний захисний шар, який відштовхує 
воду і бруд. Протигрибкові компоненти у складі 
перешкоджають появі цвілі.

Для декоративно-захисного фарбування ме-
талевих елементів, що піддаються постійному 
або періодичному впливу високих температур. 
Особливо рекомендується для фарбування 
елементів вихлопної системи автомобілів: 
глушників, вихлопних труб.

Емаль призначена для декоративно-захисно-
го покриття металевих, дерев’яних та інших 
поверхонь, експлуатованих усередині і зовні 
приміщень. Перевагою алкидної емалі є відмін-
на розливність адгезія. Емаль утворює глянсове 
покриття стійке до атмосферних впливів, меха-
нічних пошкоджень. Стійка до миючих засобів. 
Доступно десять різних кольорів.

Використовується для декоративно-захисного 
фарбування радіаторів та елементів систем 
центрального опалення.  Утворює покриття стійкі 
до температури нагрівання близько +80 °C. Може 
застосовуватися на штукатурках, бетоні, основах, 
виконаних із деревини та деревопохідних мате-
ріалів, а також сталевих і чавунних елементах, що 
використовуються всередині приміщень.

Тиксотропна алкідна фарба. Застосовується для 
фарбування металевих і дерев’яних поверхонь, 
деревостружкових і деревоволокнистих плит 
всередині приміщень. «Емпір» добре вирівню-
ється по поверхні і легко наноситься пензлем. 
Застосовується для фарбування меблів, дверей, 
радіаторів, віконних рам всередині будівлі, 
садових меблів і т.п.

Емаль призначена для декоративно-захисного 
фарбування металевих, дерев’яних та інших 
поверхонь всередині та зовні приміщень.   
Ґрунт-емаль - це універсальний подукт, що 
дозволяє одночасно попередити корозію, 
позбутися іржі та отримати довговічне атмосфе-
ростійке покриття.

Об’єм 
0,75 л 

Витрата:  
до 12 м2/л 

на один шар

Об’єм 
0,9 л 

Витрата:  
до 10 м2/л

Вага 
2,8 кг та 50 кг

Витрата:  
70 - 110г/м2

Вага 
2,5 л 

Витрата:  
90 - 110 г/м2

Вага 
0,9 л 

Витрата:  
10 м2/л

Об’єм 
1 л 

Витрата:  
до 10 м2/л 

на один шар

Об’єм 
0,8 л 

Витрата:  
до 12 м2/л 

на один шар

Об’єм 
0,5 л 

Витрата:  
до 15 м2/л 

на один шар

Вага 
2,8 та 0,9 кг 

Витрата:  
110 - 180 г/м2

Емалі

Код Фасовка (л)
10306001 0,4
10306002 0,75
10306003 2,5

Назва Код
Нітро біла 10306007

Нітро чорна 10306008

Код Колір
13515008 Сіра
13515007 Червоно-коричнева

Код
10306005 

Код
10306018 

Код
13515000

Код
11301094 

Код
13515000

Код
11301048

Емалі Лаки

Акрилова фарба для дерева і металу використо-
вується для декоративно-захисного фарбування 
деревини, деревопохідних матеріалів, штукату-
рок, а також сталевих та чавунних елементів, що 
застосовуються всередині та зовні приміщень, 
таких як: двері, вікна, меблі тощо. Рекомендуєть-
ся для фарбування іграшок та елементів ігрових 
майданчиків. Емаль утворює біле покриття з 
шовковисто-глянцевим блиском, стійке до 
атмосферних умов. 
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ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ 
Лаки, розчинники та очищувачі

ПЕРЕТВОРЮВАЧ  ІРЖІ  
DONAT

            РОЗЧИННИК  
ДЛЯ ФАРБ

ЗМИВКА 
СП-6

РОЗЧИННИК  
647

ОЛИФА  
ОКСОЛЬ

    TIKKURILA
НАПІВГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК 

UNICA SUPER 60

    TIKKURILA
НАПІВМАТОВИЙ ЛАК 

UNICA SUPER 20

            РОЗЧИННИК  
646 

            СОЛЬВЕНТ  
НАФТОВИЙ 

Застосовується для видалення іржі з поверхонь 
чорних металів (сталь, чавун) перед нанесен-
ням на них антикорозійних або лакофарбових 
матеріалів. Застосовується для видалення іржі 
з кузовів і днищ автомобілів, металевих дахів, 
парканів та інше.

Розчинник використовується для розведення 
олійних, алкідних, олійно-смоляних, бітумних, 
бітумно-масляних, гліфталевих, пентафталевих, 
фенольних лаків і емалей. Дозволяє скоротити 
витрату фарби, не порушуючи якості покриття.

Для видалення всіх типів лакофарбових 
покриттів з металу, деревини, бетону та інших 
поверхонь. Не стікає з вертикальної поверхні, 
не викликає корозії металу, швидко діє. 

Уретан-алкідний - напівглянцевий лак швидкого 
висихання «Уніка Супер» від Tikkurila використо-
вується для лакування дерев’яних поверхонь 
всередині і зовні приміщень. Застосовується цей 
продукт для лакування човнів, а також - меблів 
і підлог, які періодично піддаються помірній 
механічній і хімічній дії.

Розчинник служить для доведення лакофар-
бових матеріалів до робочої консистенції, для 
розбавлення нітроемалей, нітролаків. Після 
висихання надає фарбам хороший блиск. До-
дається в кількості, необхідній для отримання 
потрібної в’язкості. Цей розчинник також 
використовують для очищення малярного 
обладнання та інструменту.

Сольвент нафтовий служить для доведен-
ня лакофарбових матеріалів до робочої 
консистенції. Призначений для розчинення 
бітумних матеріалів, пентафталієвих фарб і 
емалей. Надає фарбам блиску.

Уретан-алкідний - напівматовий лак швидкого 
висихання «Уніка Супер» від Tikkurila призна-
чається для лакування дерев’яних поверхонь 
всередині і зовні приміщень. Застосовується 
цей продукт для лакування човнів, а також - ме-
блів і підлог, які періодично піддаються помірній 
механічній і хімічній дії. 

Розчинник служить для доведення лакофар-
бових матеріалів до робочої консистенції, для 
розбавлення нітроемалей, нітролаків. Після виси-
хання надає фарбам хороший блиск. Додається 
в кількості, необхідній для отримання потрібної 
в’язкості. Цей розчинник також використову-
ють для очищення малярного обладнання та 
інструменту.

Оліфа оксоль використовується для розведення 
олійних фарб, для просочення дерев’яних 
поверхонь перед фарбуванням масляними 
фарбами.

Об’єм 
0,9 л 

Витрата:  
12 м2/л

Об’єм 
0,9 л 

Витрата:  
12 м2/л

Об’єм 
1 л

Лаки Розчинники та очищувачі

Розчинники та очищувачі

Код Упаковка (л)
11400017 0,4
11400019 0,75
11400020 5

Код Упаковка (л)
11400008 0,4
11400010 0,75
11400011 5

Код Упаковка (л)
11400022 0,4
11400024 0,75

Код Упаковка (л)
11400012 0,4
11400014 0,75
11400015 5

Код Упаковка (л)
11400027 0,4
11400029 0,75
11400030 4,5

Код Упаковка (кг)
1400003 0,58
1400004 1,1

Код
11301033

Код
11301035

Код
11400042

–  Клея,  
рідкі цвяхи 

– Герметики 
– Монтажні  

піни

Клея і 
герметизуючі 
матеріали
стр. 94–103
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МОМЕНТ
КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР  

КЛАСІК

МОМЕНТ
КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР  

ВІНІЛ

SOUDAL
СЕКУНДНИЙ КЛЕЙ  

CYANOFIX 84А

Клей призначений для надійного наклеювання 
всіх видів паперових шпалер: одношарових, 
дуплекс, гофрованих, стельових, структурних, 
грубоволокнистих, піношпалер, шпалер, які 
можна мити. Просте приготування, готовність 
за 3 хвилини Містить антигрибкові домішки.

Клей призначений для наклеювання всіх 
видів вінілових шпалер, спіненого вінілу, 
шовкографії. Можливість зберігання готової 
суміші до 10 днів. Містить антигрибкові 
домішки. 

Супершвидкий клей, який не містить розчинника, 
призначений для склеювання більшості мате-
ріалів. Склеює тільки добре прилеглі поверхні. 
Не використовувати для клеєння поліетилену, 
поліпропілену, тефлону. Використовується для 
склеювання порцеляни, кераміки, скла, слонової 
кістки.  Склеювання різних штучних матеріалів.  
Склеювання дорогоцінних каменів, металів.

Вага:
190 гр. 

Витрата: 
до 9 рулонів  

готового клею

Вага:
250 гр. 

Витрата: 
до 7 рулонів  

готового клею

Вага:
20 гр.

Клей призначений для комбінаційного 
склеювання деревини, металу, жорсткого 
полівінілхлориду, шкіри, гуми, скла, кераміки, 
фарфору, а також фіксування звукоізоляційних, 
ізоляційних та акустичних панелей. Не 
придатний для склеювання стиропору, 
поліетилену, поліпропілену, пластифікованого 
ПВХ, посуду, що контактує з їжею. Утворює 
еластичний клейовий шов, морозо та 
теплостійкий від – 40  до +110 °С та водостійкий.

Клей призначений для прозорого 
комбінаційного склеювання м’якого та 
жорсткого полівінілхлориду, полістиролу, 
оргскла, фарфору, кераміки, скла, деревини, 
металу, гуми, шкіри, корка, тканини, поролону, 
паперу, картону. Підходить для склеювання 
прозорих матеріалів та в тих випадках, коли 
необхідно досягти максимальної прозорості 
шва.  Не придатний для склеювання стиропору, 
поліетилену, поліпропілену, пластифікованого 
ПВХ, посуду, що контактує з їжею.

Однокомпонентний  гелеподібний  клей 
на основі ціаноакрилату призначений для 
склеювання взуття та взуттєвих матеріалів: 
шкіри, шкірозамінника,  гуми, тканини, а також 
таких матеріалів як   картон, папір, дерево, 
метал, кераміка, пластмаси.  До складу клею 
спеціально введений гумовий компонент, що 
робить його придатним для еластичної склейки. 
Флекс-гель є вологостійким, але не підходить 
для тривалого контакту з вологою. Склеює 
миттєво. Утворює еластичний клейовий шов.

Клей призначений для надміцного склеювання 
гуми, шкіри, металів, пластиків, деревини, кор-
ка, тканин, картону, скла, бетону та багатьох 
інших матеріалів у різному поєднанні. Не при-
датний для склеювання стиропору, поліетиле-
ну, поліпропілену, посуду, що контактує з їжею. 
Утворює еластичний клейовий шов, морозо та 
теплостійкий від – 40  до +110 °С та водостійкий.

Клей призначений для склеювання взуття та 
взуттєвих матеріалів: шкіри, шкірозамінників, 
гуми, тканин, повсті, корка, термопласту, 
пластику, деревини, металу, полівінілхлориду 
та інших матеріалів. Не придатний для склею-
вання стиропору, поліетилену, поліпропілену, 
пластифікованого ПВХ. Не рекомендується 
для склеювання посуду, що контактує з їжею.

Клей призначений для склеювання дерева, 
гуми, шкіри, картону, фарфору, кераміки, 
пробки, металу, більшості пластиків. Підходить 
для склеювання пористих матеріалів або мате-
ріалів із високою вбирною здатністю. 
Непридатний для склеювання стиропору, 
поліетилену, поліпропілену, тефлону. Склеює 
миттєво. Водостійкий.

МОМЕНТ
            ГЕЛЬ  

В ШОУ-БОКСІ

МОМЕНТ
ГУМОВИЙ  

В ШОУ-БОКСІ

МОМЕНТ
ГЕЛЬ 

СУПЕР

МОМЕНТ-1
КЛЕЙ  

УНІВЕРСАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ

МОМЕНТ 
КРИСТАЛ  

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ

МОМЕНТ 
СУПЕР ДЛЯ ВЗУТТЯ  

НА МУЛЬТИКАРТІ

МОМЕНТ-88 
КЛЕЙ  

В ШОУ-БОКСІ

МОМЕНТ 
 МАРАФОН  

ДЛЯ ВЗУТТЯ

МОМЕНТ 
КЛЕЙ 

СУПЕР СЕКУНДНИЙ

Клей призначений для комбінаційного 
склеювання полістиролу, оргскла, фарфору, 
кераміки, скла, деревини, металу, гуми, шкіри, 
тканини, поролону, картону. Не придатний 
для склеювання стиропору, поліетилену, 
поліпропілену, посуду, що контактує з їжею. 
Гелева основа (не розтікається). Має високу 
адгезію до більшості матеріалів. Водостійкий.

Клей призначений для приклеювання твердої 
та спіненої гуми всіх типів до гуми, металу, 
деревини, пластику, картону, жорсткого 
ПВХ, шкіри, бетону, а також приклеювання 
різноманітних звукоізоляційних матеріалів 
до різних поверхонь. Не придатний для 
склеювання стиропору, поліетилену, 
поліпропілену, пластифікованого ПВХ, посуду, 
що контактує з їжею.

Клей призначений для комбінаційного 
склеювання полістиролу, оргскла, фарфору, 
кераміки, скла, деревини, металу, гуми, шкіри, 
тканини, поролону, картону. Не придатний 
для склеювання стиропору, поліетилену, 
поліпропілену, посуду, що контактує з їжею. 
Гелева основа (не розтікається). Має високу 
адгезію до більшості матеріалів. Водостійкий.

Об’єм: 
30 мл

Об’єм: 
30 мл

Вага: 
3 гр.

Об’єм: 
30 мл

Об’єм: 
30 мл

Вага: 
3 гр.

Об’єм: 
125 мл

Об’єм: 
30 мл

Вага: 
3 гр.

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ   
        Клея контактні та суперклея

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ 
Клея контактні та суперклея, клея для шпалер

Клея контактні та суперклея
Клея контактні  
та суперклея

Клея для шпалер

10123027

11504083

10123041

10123025

10123015

10125022

10123045

10123039

10123013

10125025

10123035

10123030

METYLAN
КЛЕЙ УНІВЕРСАЛ  

ПРЕМІУМ

METYLAN
КЛЕЙ  

ФЛІЗЕЛІН

METYLAN
КЛЕЙ  
ВІНІЛ

METYLAN
КЛЕЙ  

ФЛІЗЕЛІН ПРЕМІУМ

МОМЕНТ
           КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР 

ФЛІЗЕЛІН

METYLAN
КЛЕЙ  

ВІНІЛ ПРЕМІУМ           

Клей для наклеювання всіх видів паперових 
шпалер (гладеньких, структурних, гофрованих, 
важких, дуплекс), а також вінілових та 
інших спеціальних шпалер. Висока міцність 
приклеювання, в складі протигрибковий 
захист.

Клей для приклеювання флізелінових 
шпалер. Містить протигрибкові добавки, 
підвищена міцність приклеювання. Наноситься 
безпосередньо на стіну. 

Клей для шпалер Metylan Вініл призначений 
для наклеювання вінілових, структурних, 
рельєфних, текстильних, шовкографічних та 
інших спеціальних шпалер, а також для усіх 
видів паперових шпалер.

Клей для приклеювання флізелінових шпалер. 
Має високу стійкість до вологи, а також 
підвищену міцність приклеювання. Підходить 
для вапняних і цементно-піщаних основ. 
Наноситься безпосередньо на стіну. 

Клей призначений для наклеювання всіх видів 
шпалер на флізеліновій основі (гладеньких і 
структурних). Клей наноситься прямо на стіну, 
містить антигрибкові добавки.

Клей для наклеювання вінілових, структурних, ре-
льєфних, текстильних, шовкографічних та інших 
спеціальних шпалер.Висока міцність приклеюван-
ня, в складі протигрибковий захист.

Вага:
250 гр.

Витрата: 
150 - 250 мл/м2

Вага:
250 гр.

Витрата: 
до 30м2

Вага:
300 гр.

Витрата: 
150 - 250 мл/м2

Вага:
250 гр.

Витрата: 
до 30м2

Вага:
250 гр. 

Витрата: 
до 30м2  

готового клею

Вага:
300 гр. 

Витрата: 
200 - 250 мл/м2

Клея для шпалер

10125029

10125004

10125001

10125008

10125005

10125007



9796

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

METYLAN
КЛЕЙ УНІВЕРСАЛ  

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ 
БОРДЮРІВ

МОМЕНТ
КЛЕЙ   

СУПЕР ПВА Д3

SEMIN
SEM  

UNIVERSELLE

МОМЕНТ
           КЛЕЙ  

СТОЛЯР

METYLAN
КЛЕЙ  

СКЛОВОЛОКНО  
ПРЕМІУМ

OSKAR 
КЛЕЙ

Бордюрний клей - це готовий для 
застосування дисперсійний клей із 
дуже високою міцністю адгезії. Клей 
використовується для приклеювання 
бордюрів із паперу, тканини та вінілу на 
шпалери облицювання стін. Пастоподібний, 
досить легко і рівно наноситься. 

Клей призначений для виготовлення 
вікон і дверей, меблів для кухні та ванної, 
монтажного склеювання ламінованих і 
паркетних покриттів для підлоги та інших 
дерев’яних деталей. Після висихання стає 
прозорим. Швидке схоплювання.

Сухий шпалерний клей для всіх типів 
паперових шпалер. Максимально простий 
у приготуванні і використанні. Добре 
розчиняється, добре наноситься, добре 
ковзає. Забезпечує точне, швидке 
коригування полотен. Не жовтіє, не 
забруднює. Дуже економічний.

Клей призначений для склеювання всіх порід 
дерева, ДСП, фанери, шпону, облицювальних 
матеріалів, картону, фурнітури. Колір клею 
підходить до більшості порід дерева. Висока 
адгезія до всіх порід дерева.

Клей для всіх видів склошпалер, кашированих 
склошпалер (на паперовій основі), флізелі-
нових склошпалер, структурних шпалер під 
фарбування на флізеліновій основі. Підходить 
для поверхонь із великою водопоглинаючою 
здатністю (регулює водопоглинання при ґрун-
туванні). Висока стійкість до вологості. Витримує 
багаторазове фарбування.

Професійний клей «Oscar» призначений для 
склошпалер і склополотна. При розведенні 
не створює грудок, легко наноситься і після 
висихання стає прозорим, не залишаючи плям. 
Витримує до 5 циклів заморозки, не втрачає 
своїх властивостей. Висихання 2 години. 

Вага:
100 гр. 

Витрата: 
150 - 200 г/м2

Вага:
750 гр.

Вага:
250 гр. 

Витрата: 
250 г  

на 7 рулонів

Вага:
500 гр. 

Витрата: 
до 30м2

Вага:
10 кг 

Витрата: 
200 - 350  

гр/м2

10125011 10125003 11501083

QUELYD
КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР 

ФЛІЗЕЛІНОВИЙ

ANSERCOLL 
 КЛЕЙ  

ДЛЯ ПАРКЕТА

BOSTIK
           WET ROOM  

78

BOSTIK
WALL STANDART  

70

МАЛЬВА 
КЛЕЙ  

КС

SEMIN
COLLE  

TDV

QUELYD
КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР  

ВІНІЛОВИЙ

MGF
           КЛЕЙ  

ПВА

BOSTIK
WALL SUPER  

76

CERESIT
МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ 
СВ100 АКРИЛОВИЙ 

CERESIT
МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК   

СВ300 БІЛИЙ

CERESIT
МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК 

СВ300 ПРОЗОРИЙ

Цей клей спеціально розроблений для 
наклеювання всіх типів шпалер на нетканій 
флізеліновій основі, важких вінілових шпалер 
на флізеліновій основі і під фарбування. 
Містить бактерицидні та протигрибкові 
добавки, що запобігають утворенню грибка. 
Хороша ковзна здатність: дозволяє легко 
стикувати полотна шпалер.

Каучуковий паркетний клей “Ansercoll”- це 
густа, однорідна, тягуча рідина бежевого 
кольору, без грудок та інших забруднень, 
після висихання стає прозорим. Клей 
забезпечує надійне зчеплення паркету з 
підставою. Застосовується для приклеювання 
традиційного паркету. 

Клей розроблений для приклеювання 
різних настінних покриттів: скловолокна, 
флізеліна, акрилових або вінілових шпалер на 
флізеліновій основі, склошпалер і шпалер на 
паперовій основі. Використовується у вологих 
і сухих приміщеннях для приклеювання на 
вбираючі основи. 

Клей-герметик призначений для склеювання 
матеріалів і виробів на мінеральній і 
органічній основі, в тому числі цегляних, 
керамічних, бетонних, деревостружкових 
та гіпсокартонних плит, виробів на основі 
фанери, деревини, металу, пластмас, 
непластифікованого полівінілхлориду, а також 
фіксації їх на пористих і непористих основах 
усередині та зовні приміщень. Колір білий.

Клей використовується для приклеювання 
скловолокна, флізеліна, вінілових шпалер 
на паперовій основі, паперових шпалер на 
вбираючі поверхні такі, як-от: гіпсокартон, 
деревостружкові, волокнисті плити, бетон або 
цемент, або раніше пофарбовані основи. 
Використовується в сухих приміщеннях.

Клей відмінно приклеює паркет, лінолеум 
на основі, керамічні плитки, дерево. Після 
розморожування зберігає свої властивості, 
не горючий.

Клей «SEMIN TDV» - це готова до застосування 
суміш, яка не має запаху. Його використовують 
для приклеювання будь-якої щільності склово-
локна майже на всі види поверхонь. Примітним 
є той факт, що його можна використовувати у 
вологих приміщеннях, де, завдяки своїй форму-
лі, він не втрачає властивостей. Клей не змінює 
колоьру після висихання протягом закінчення 
тривалого часу. Крім цього, в його склад вхо-
дять речовини, які перешкоджають виникненню 
грибків і плісняви.

Клей-герметик призначений для склеювання 
матеріалів і виробів на мінеральній і органічній 
основі, в тому числі цегляних, керамічних, 
бетонних, деревостружкових та гіпсокартонних 
плит, виробів на основі фанери, деревини, 
металу, пластмас, непластифікованого полі-
вінілхлориду, а також фіксації їх на пористих і 
непористих основах усередині та зовні примі-
щень. Колір прозорий.

Шпалерний клей «»Quelyd вініл»» призначений 
для приклеювання всіх видів текстильних, вініло-
вих (структурних, з використанням шовкографії, 
спінених рельєфних шпалер). Ідеально підходить 
для приклеювання будь-яких важких шпалер 
Має високу вологостійкість після остаточного 
висихання, тому підходить для застосування в 
приміщеннях із підвищеною вологістю. Прекрас-
но ковзає, допускає ідеальну підгонку полотен зі 
складним візерунком.  

Модифікований клей на основі водної дисперсії 
вінілацетатного полімеру. Призначений для 
приклеювання шпалер та склошпалер, склею-
вання паперу, картону, дерева, шкіри, поролону і 
тканин; а також для додавання в якості пластифі-
куючої добавки в цементні розчини (штукатурку, 
стяжку і т. д.) і бетон.

Клей призначений для приклеювання тканини, 
структурних шпалер, гладких вінілових шпалер і 
стеклотканной шпалер в сухих приміщеннях на 
вбираючі основи, таких як гіпсокартон, дерево-
стружкові, волокнисті плити, бетон або цемент, 
паперові підстави, старі паперові або вінілові 
шпалери, або раніше пофарбовані поверхні. 
Використовується в сухих приміщеннях.

Монтажний клей Ceresit CB 100 — професійний 
акриловий водно-дисперсійний клей з високою 
початковою фіксуючою здатністю. Призначений 
для склеювання усередині приміщень виробів з 
більшості видів будівельних матеріалів, таких як: 
цегла, кераміка, бетон, камінь, ДСП, ДВП, фане-
ра, дерево, непластифікований ПВХ, гіпсокартон, 
полістирол, пінополістирол, багато видів пластмас  
і т. п. Заповнює зазори шириною до 10 мм, після 
висихання може забарвлюватися.

Вага: 
300 гр.

Витрата: 
до 35 м2 

на 1 пакет 

Витрата: 
0,8 - 1,6 кг/м2

Об’єм: 
15 л

Витрата: 
3 - 5 м2/л

Вага: 
400 гр.

Об’єм:
15 л

Витрата: 
3 - 5 м2/л

Вага:
3, 15 кг

Витрата: 
0,7 - 1,1 кг/м²

Вага:
10 кг

Витрата: 
150 - 250гр/м2

Вага:
300 гр.

Вага:
300 гр.

Витрата: 
до 30 м2 

на 1 пакет

Витрата: 
80 - 150 г/м2

Об’єм:
15 л

Витрата: 
3 - 5 м2/л

Вага:
400 гр.

Клея для склополотна 
Клея пля підлоги

Клея для склополотна 

Монтажні клея 

15004060

11504043

15004061

11504045

11504041

11504031

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ   
Клея для шпалер, склополотна 

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ 
Клея для шпалер, деревини, підлоги, монтажні

Клея для шпалер Клея для шпалер Клея для деревини

Клея для деревини

Код
11504026

Код
20306297

Код
10122020

Код
10122025

Код
10122024

Код
10123004

Код Упаковка (гр)
10123006 125
10123007 250
10123009 750

Код Упаковка (кг)
10901040 1
10901041 3
10901044 5
10901045 10

Код Упаковка (кг)
15004070 1,1
15004073 5,5
15004071 13,5
15004072 23



9998

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

МОМЕНТ
FIX  

PROFI

МОМЕНТ
          FIX  

SUPER

МОМЕНТ
FIX  

DECOR

Клей є сумісним з широким діапазоном 
матеріалів включаючи цеглу, кераміку, 
бетон, оргалит, штукатурна плита, фанера, 
камінь, МДФ, ПВХ, більшість пластиків. 
Для фіксація звукозахисних, ізолюючих та 
акустичних панелей із відповідної пластикової 
плитки і різних типів стінових панелей (не 
пластифікований ПВХ або штучна шкіра) на 
сухі, міцні поверхні. Для приклеювання шпону 
до країв і криволінійних поверхонь. Підходить 
для внутрішніх і зовнішніх робіт. Первинна 
сила схоплювання: 30 кг/м2. Колір: бежевий.

Клей для приклеювання плінтусів і декоратив-
них фризів, ізоляційних панелей, декоративних 
деталей, облицювальних кахлів, настінних таб-
личок та інших матеріалів з пінополістиролу, де-
рева, металу, ПВХ, кераміки, ДСП, гіпсокартону, 
корка, гіпсу тощо. Первинна сила схоплювання: 
50 кг/м2. Колір: від білого до сірувато-білого. 
Витрата: 200 - 400 г/м2 – для декоративних та 
ізоляційних панелей, 20 - 40 г/м2 – для профілів, 
панелей із дерева.

Універсальний клей на основі акрилової водної 
дисперсії. Використовується для будь-яких видів 
панелей з стиропора, пластика і інших матеріалів, 
стельових плінтусів і декоративних фризів, 
дерев’яних декоративних елементів. Затверділий 
клейовий шов можна фарбувати після повного 
затвердіння (не раніше ніж за 48 годин). Пер-
винна сила схоплювання: 30 кг/м2. Колір білий. 
Витрата: 200–400 г/м2 для декоративних та 
ізоляційних панелей.

Вага: 
392 гр.

Вага: 
400 гр

Вага:
400 гр.

Монтажні клея 

10122043 10122047 10122042

МОМЕНТ
          FIX 

EXPRESS

SHTOCK
МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ  

БІЛИЙ

МОМЕНТ             
FIX  

POWER

SOUDAL
           КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ 

48А

МОМЕНТ
           FIX  

TRANSPARENT

МОМЕНТ
FIX  

EXTREME POWER

Клей є сумісним з широким діапазоном 
матеріалів включаючи цеглу, кераміку, бетон, 
оргалит, штукатурна плита, фанера, камінь, 
МДФ, ПВХ, більшість пластиків для внутрішніх 
та зовнішніх робіт. Підходить для пористих і не 
пористих поверхонь. Затверділий клейовий 
шов можна фарбувати після повного затвер-
діння (не раніше ніж за 48 годин). Просте 
нанесення при низьких температурах -10°C. 
Первинна сила схоплювання: 100 кг/м2. Колір: 
бежевий.

Універсальний однокомпонентний будівель-
ний клей швидкої фіксації на основі акрилової 
дисперсії. Монтажний клей використовується 
при роботі з такими матеріалами як: листи 
гіпсокартону і гіпсу, цегляні споруди, полімери, 
пінополістирол, панелі з коркового матеріалу, 
вироби з натуральної деревини та ДВП, пред-
мети з металу, алюмінію і скла. Приблизна 
витрата на рівних поверхнях до 300 г/м2.

Універсальний клей на основі акрилової 
водної дисперсії. Призначений для установки 
підвіконь і дверних рам. Приклеювання стіно-
вих панелей з дерева, ПВХ, пробки, гіпрока 
приклеювання ізоляційних панелей, декоратив-
них деталей, профілів приклеювання плінтусів 
і декоративних фризів. Затверділий клейовий 
шов можна фарбувати після повного затвер-
діння (не раніше ніж за 48 годин). Первинна 
сила схоплювання: 100 кг/м2. Підходить для 
внутрішніх і зовнішніх робіт. Колір: білий.

Монтажний клей 48A - конструкційний 
клей із швидким схоплюванням і високою 
адгезійною міцністю. Використовується для 
фіксації підлогових дощок, підвіконь, ліпнини, 
декоративних елементів. Використовується 
для приклеювання затискачів килимів, країв 
килимових доріжок і крайок ступенів, а також 
для приклеювання стінових та підлогових 
панелей, герметизації віконних рам і швів, 
ремонту пошкоджених плиток кахлю, паркету.

Клей використовується для невидимої фіксації 
декоративних та ізоляційних панелей, фризів, під-
віконь, дверних рам, плінтусів. Підходить для вну-
трішніх робіт. Затверділий клейовий шов можна 
фарбувати після повного затвердіння (не раніше 
ніж за 48 годин). Первинна сила схоплювання: 
70 кг/м2. Колір: білий, після висихання прозорий.

Клей без розчинників  підходить для наступних 
поверхонь: штукатурні поверхні (в приміщеннях), 
бетон, газобетон, пемза, дисперсно-армований 
бетон, гіпсокартон, гіпсові плити для підлоги, ма-
теріали з деревини (наприклад, ДСП) і елементи 
з жорсткого поліуретану. Не рекомендований 
для використання під постійним впливом води. 
Затверділий клейовий шов можна фарбувати 
після повного затвердіння (не раніше ніж за 48 
годин). Підходить для внутрішніх робіт. Первинна 
сила схоплювання 350 кг/м². Колір: білий.

Вага:
375 гр.

Об’єм:
280 мл

Вага:
400 гр.

Об’єм:
300 мл

Вага:
280 гр.

Вага:
385 гр.

10122044

10122048

10122046

10611106

10122045

20305816

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ   
        Монтажні клея 

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ 
Монтажні клея, герметики

SOUDAL
            MONTAGE  

FIX

SOUDAL
           КЛЕЙ ГЕРМЕТИК   

FIX ALL 

SOUDAL
КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ  

49А 

MONTAGE FIX - монтажний клей на водній 
основі з високою адгезійною міцністю і 
початковою липкістю, понад 125 кг / м². Дуже 
добре підходить для приклеювання важких 
матеріалів: дерева, синтетичних будівельних 
матеріалів, панелей, металевих виробів, 
каменю тощо - до таких субстратів як дерево, 
камінь, штукатурка, ДСП.

Постійно еластичний універсальний клей-гер-
метик з нейтральним отвердінням. Відмінна 
адгезія до різних будівельних матеріалів. Можна 
використовувати навіть на вологих поверхнях. 
Не має запаху, не містить розчинників, стійкий 
до дії багатьох хімічних речовин: слабких кислот, 
лугів, розчинників і масел. Після затвердіння 
можна фарбувати водними фарбами. Стійкий до 
впливу атмосферних умов і ультрафіолетового 
випромінювання.

Готовий до застосування клей на основі синте-
тичних каучуків, що містить неагресивний роз-
чинник. Висока сила з’єднання і відмінна адгезія 
з усіма будівельними поверхнями, за винятком 
ПП і ПЕ. Вологостійкий. Замінює цвяхи і шурупи. 
Використовується для кріплення плінтусів, 
профілів, декоративних розеток із полістиролу, 
поліуретану, дерева, ДСП, ДВП тощо, а також 
кріплення ручок, перемикачів, таблиць, банок, 
плінтусів з пластика (ПВХ) і металів.

Об’єм:
300 мл

Об’єм:
290 мл

Об’єм:
300 мл

SOUDAL
           SILIRUB  

AQ

CERESIT
АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК  

CS7 БІЛИЙ

DUFA
КЛЕЙ СТИРОПОР  

Д18 

CERESIT
АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК  

CS11 БІЛИЙ

CERESIT
СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК 

CS24 УНІВЕРСАЛЬНИЙ

CERESIT
СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК 

CS15 САНІТАРНИЙ

Silirub AQ - високоякісний, еластичний, 
однокомпонентний шовний клей (герметик 
на основі силікону) для збірки акваріумів та 
тераріумів. Нейтральний після полімеризації. 
Не містить наповнювачів, після затвердіння 
нешкідливий для риб. Колір прозорий.

Універсальний силіконовий еластичний 
герметик призначений для: - Герметизації 
віконних і дверних блоків, склопакетів; - 
Герметизації швів збірних огороджувальних 
конструкцій з бетону, металу, скла; - Виконання 
деформаційних швів в басейнах, резервуа-
рах, теплоізоляційних системах фасадів. Має 
хороше зчеплення без застосування ґрунтівки 
з керамічними плитками, фарфором і склом. 
Колір: білий.

Акриловий герметик призначений для 
герметизації конструкцій з алюмінію, ПВХ, 
дерева та металу; герметизації збірних 
елементів конструкцій; заповнення тріщин 
всередині та зовні будівель; обробки стиків і 
з’єднань умивальників, ванн і душових кабін у 
ванних кімнатах. Призначений для нанесення 
на з’єднувальні елементи між кухонним столом 
і облицюванням стіни; обробки з’єднань труб 
центрального опалення та водопроводу.

Санітарний силіконовий герметик призначений 
для герметизації швів і стиків у ванних кімнатах, 
душових кабінах, басейнах, санвузлах, кухнях та 
інших приміщеннях і спорудах, що експлуату-
ються у вологому середовищі. Заповнення швів 
облицювання у вологих приміщеннях із плитки 
будь-якого виду, окрім мармурової. Має гарне 
зчеплення без застосування ґрунтівки з кера-
мічними плитками, емальованими поверхнями, 
фарфором і склом. Підвищена вологостійкість та 
стійкість до утворення плісняви. Колір: білий.

Для приклеювання декоративних стіропорових 
плит, декоративних елементів з пінопласту або 
поліуретану. Зручний в роботі, має високу клеячу 
здатність. Для внутрішніх робіт. Можливе забарв-
лення після висихання.

Ceresit Akryl призначений для герметизації швів 
і стиків віконних і дверних блоків; заповнення 
тріщин в штукатурці та цегляній кладці всередині і 
зовні будівель. Має високу адгезію до цегельних, 
бетонних і штукатурних основ, деревини і ано-
дованого алюмінію. Сумісний із лакофарбовими 
покриттями, тримається на вологих і поглинаючих 
поверхнях. Не застосовується для швів, що 
піддаються постійному впливу води (у басейнах, 
резервуарах).

Об’єм: 
310 мл

Об’єм: 
280 мл

Об’єм:
280 мл

Об’єм:
280 мл

Витрата: 
250 - 650 г/м2

Об’єм:
280 мл

Герметики

Герметики

Монтажні клея

Монтажні клея

Код
20305879

Код
10121002

Код
10121001

Код
20305880

Код
11502072

Код Колір
11502077 білий
11502078 сірий
11502079 коричневий
11502080 чорний

Код Упаковка (кг)
10901030 0,28
10901031 1
10901032 3

Код Колір
10121004 прозорий
10121005 білий

Код Колір
10121006 прозорий
10121007 білий



101100

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

МОМЕНТ
ГЕРМЕТИК  

СИЛІКОНОВИЙ САНІТАРНИЙ

SHTOCK
ГЕРМЕТИК 

СИЛІКОН САНІТАРНИЙ

МОМЕНТ
ГЕРМЕТИК  

СИЛІКОНОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

SHTOCK
ГЕРМЕТИК 

СИЛІКОН УНІВЕРСАЛЬНИЙ

МОМЕНТ
ГЕРМЕТИК  

АКРИЛОВИЙ БІЛИЙ

SHTOCK
ГЕРМЕТИК  

АКРИЛОВИЙ БІЛИЙ

CERESIT
ШОВ ДЛЯ СТИКІВ  

CS25 СИЛІКОНОВИЙ

CERESIT
ГЕРМЕТИК 

CS28 ТЕРМОСТІЙКИЙ

CERESIT
ГЕРМЕТИК 

CS27 БІТУМНИЙ

Герметик призначений для використання 
в сантехнічних роботах усередині та 
зовні приміщень (саун, туалетів, кухонь), 
фіксації та герметизації кухонних пристроїв, 
вентиляційних установок і трубопроводів, 
вікон і дверей. Підвищена стійкість утворення 
плісняви. Колір: білий.

Застосовується для герметизації швів і стиків 
у ванних кімнатах, душових кабінах, басейнах, 
санвузлах, кухнях та інших приміщеннях і 
будівлях, що експлуатуються у вологому се-
редовищі; для заповнення швів облицювання 
у вологих приміщеннях, облицьованих плит-
кою всіх видів, (окрім мармурової). Уповільнює 
утворення грибкової цвілі. Еластичний. Сумісні 
матеріали - кераміка, скло, дерево, метал.

Герметизація і склеювання елементів, що під-
даються впливу високих температур, гермети-
зація стиків металевих елементів, герметизація 
насосів і електродвигунів, герметизація стиків, 
що піддаються длительному температурного 
впливу (наприклад, при будівництві печей і ди-
моходів). Висока температурна стійкість +315 °С. 
Висока адгезія до більшості непористих основ.

Герметик призначений для використання в 
зовнішній і внутрішній каналізаційній мережі; 
служить для заповнення швів і тріщин у 
ванних кімнатах, саунах, туалетах, кухнях; 
для фіксації та герметизації вентиляційних 
пристроїв і труб, сантехнічних і кухонних 
пристроїв, у морозильних камерах і 
холодильних приміщеннях. Колір - білий.

Застосовується для герметизації віконних 
і дверних блоків, склопакетів, швів стінних 
панелей і збірних огороджувальних 
конструкцій із бетону, металу та скла, швів 
і примикань у ванних кімнатах, душових, а 
також для виконання деформаційних швів 
у басейнах, резервуарах, теплоізоляційних 
системах фасадів. Сумісні матеріали - 
кераміка, скло, дерево, метал.

Бітумний герметик призначений для гермети-
зації тріщин, зазорів і стиків у дахах, та стиків 
між елементами покрівлі та дренажу. Сприяє 
швидкому усуненню протікання в елементах 
дахів для аварійного ремонту. Холодний клей 
для всіх типів матеріалів покрівлі. 
Навіть під час  дощу, та для обробки стиків у 
будівництві. Залишається гнучким після вулкані-
зації. Колір - чорний.

Герметик призначений для заповнення зовніш-
ніх і внутрішніх тріщин, зчеплення з бетоном, цег-
лою, деревом, гіпсовими плитами, пофарбовани-
ми, полакованими, пористими поверхнями тощо. 
Не використовувати для герметизації швів, що 
перебувають під постійним впливом води. Може 
використовуватися під фарбування. Колір: білий.

Герметик використовується для герметизації 
швів та стиків віконних і дверних блоків, що не 
характеризуються великою рухливістю, запо-
внення тріщин у штукатурці та цегляній кладці 
всередині та зовні будівель. Не застосовується 
для швів, що піддаються постійному впливу води 
(басейни, резервуари, ванни).

Високоеластичний силіконовий шов для стиків 
і примикань. Призначений для заповнення 
кутових швів плиткового облицювання з плитки 
будь-якого виду, окрім мармурової. Заповнення 
та герметизації примикань сантехнічного облад-
нання у ванних кімнатах, душових кабінах, санвуз-
лах, кухнях та інших приміщеннях і спорудах, що 
експлуатуються у вологому середовищі. Має 
гарне зчеплення без застосування ґрунтівки з 
керамічними плитками, емальованими поверхня-
ми, фарфором і склом. для зовнішніх і внутрішніх 
робіт. Колір: білий.

Об’єм: 
280 мл

Об’єм: 
280 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм:
280 мл

Об’єм:
280 мл

Об’єм:
300 мл

Вага: 
420 гр.

Об’єм: 
280 мл

Об’єм:
280 мл

Герметики

Код
10121016

Код
10121015

Код
10611107

Код
20305877

Код
20305878

Код
11502074

Код
11502071

Код
11502075

Код
10121020

Код
10611105

Код Колір
10121008 прозорий
10121009 білий

Код Колір
10121024 прозорий
10121025 білий

Код Колір
10611103 білий
10611104 прозорий

Код Колір
10121022 прозорий
10121023 білий

Код Колір
20305875 білий
20305876 прозорий

Код Колір
11502091 сірий
11502092 коричневий

Код Колір
11502061 вишня
11502062 клен
11502063 бук
11502064 дуб
11502065 сосна
11502066 мербау

Код Колір
10611101 білий
10611102 прозорий

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ   
Герметики

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ 
Герметики

Пластично-еластичний герметик на 
основі акрилової дисперсії. Має чудову 
адгезією до різних пористиx поверхонь, 
що використовуються y будівництві. Легко 
обробляється, не змінює кольору, фарбується 
після затвердіння. Використовується для 
заповнення різних щілин у бетоні, кладці та 
штукатурці, швів у гіпсокартонних плитах, 
а також заповнення швів при установці 
дерев’яних та металевих рам, швів при планках, 
підвіконниках, стелях, сходах тощо. 

Однокомпонентний постійно еластичний 
герметик кислотного затвердіння.  Має відмінну 
адгезію по шорстких і гладких поверхнях, 
зокрема до цегли, дерева, санітарної кераміки, 
скла. Не застосовувати препарат до ПВХ і 
акрілам, також при склінні вікон 
пофарбованих акриловими фарбами.

Герметик для паркету - високоякісна мастика 
на основі акрилової дисперсії, що не містить 
розчинників. Заповнення з’єднань, згладжу-
вання щілин на підлозі з дощок, ламінованих 
і паркетних підлогах, де рухливість з’єднань 
не перевищує 15%. Герметизація з’єднань між 
паркетом, плінтусами і стіною.

Інноваційний акриловий герметик, яким можна 
обробляти і фарбувати поверхні вже через 
10 хвилин після нанесення. Завдяки чудовій 
адгезії використовується на типових пористих 
поверхнях - цеглі, бетоні, дереві, камені, гіпсо-
картоні. Незамінний при різних оздоблюваль-
них роботах всередині приміщень.

Універсальний однокомпонентний герметик 
на основі бітумних еластомерів, з відмінною 
адгезією до всіляких чистих поверхонь. Водо-
відштовхувальний. Призначений для гермети-
зації щілин та тріщин у покрівельних покриттях, 
для ремонту жолобів і водостічних труб, для 
клеєння різних видів руберойду, а також для 
сполучних фуг із невеликою рухливістю (до 
10%) між різними матеріалами. Не використову-
вати для вертикальних поверхонь.

Однокомпонентний клей-герметик на основі 
поліуретану для черепиці з відмінною адгезією 
до керамічної і цементної черепиці, а також до 
більшості будівельних поверхонь, наприклад, 
до цегли, бетону, дерева тощо (не вико-
ристовувати для поліетилену, поліпропілену, 
скла, бітумних поверхонь). Замінює кріплення 
замками, скобами або розчином. Не стікає і 
не розливається. Після затвердіння можна 
фарбувати.

SHTOCK
           ГЕРМЕТИК 

БІТУМНИЙ

SOUDAL
ГЕРМЕТИК  

СИЛІКОНОВИЙ САНІТАРНИЙ

SOUDAL
ГЕРМЕТИК  

ДЛЯ КАМІНОВ ТА ПІЧОК CALOFER

SOUDAL
           ГЕРМЕТИК  

АКРИЛОВИЙ БІЛИЙ

SOUDAL
ГЕРМЕТИК  

СИЛІКОНОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

SOUDAL
ГЕРМЕТИК  

ДЛЯ ПАРКЕТА

SOUDAL
           ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ 

БІЛИЙ EXPRESS

SOUDAL
ГЕРМЕТИК  

БІТУМНИЙ КРОВЕЛЬНИЙ

SOUDAL
ГЕРМЕТИК  

КРОВЕЛЬНИЙ П/У COLODAСH

Використовується для ремонту та герметизації 
покрівлі. Також може використовуватися при 
низьких температурах і на вологих поверхнях.  
Підходить для швидкого ремонту покрівлі, 
дренажних систем, димарів. Затверділий 
герметик стійкий до УФ-випромінювання, 
постійної вологості, стирання, тиску прикладе-
ного до поверхні. Витрата: до 450 г/м2.

Однокомпонентний постійно еластичний 
герметик кислотного затвердіння. Має 
відмінну адгезію по шорстких і гладких 
поверхнях, зокрема до цегли, дерева, 
санітарної кераміки, скла. Не застосовувати 
препарат до ПВХ і акрілам, також при склінні 
вікон пофарбованих акриловими фарбами. 
Містить протигрибкові компоненти, стійкий до 
довготривалого дії вологи.

Герметик на основі силікату натрію, стійкий 
до впливу дуже високих температур (до 
1500 ° C). Не містить шкідливого азбесту. Не 
кришиться і не тріскається після затвердіння. 
Застосовується для герметизації швів і 
отворів у місцях, з високою температурою, 
ущільнення навколо димарів, печей, камінів, 
котлів центрального опалювання.

Об’єм: 
310 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм: 
280 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм: 
300 мл

Об’єм: 
310 мл

Герметики

Герметики
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ   
Герметики, монтажні піни

КЛЕЯ І ГЕРМЕТИЗУЮЧІ МАТЕРІАЛИ 
Монтажні піни

CERESIT
ПІНА МОНТАЖНА 

WHITETEQ

SHTOCK
ПІНА МОНТАЖНА  

PRO 65L №7

SOUDAL
ПІНА МОНТАЖНА 

ПІСТОЛЕТНА

SHTOCK
ПІНА МОНТАЖНА  

№3

SHTOCK
ОЧИЩУВАЧ ПІНИ МОНТАЖНОЇ 

№14

SOUDAL
ПІНА МОНТАЖНА  

GENIUS GUN

CERESIT
ПІНА МОНТАЖНА  

PRO TS62

SHTOCK
ПІНА МОНТАЖНА  

PRO №5

SOUDAL
           ПІНА  

ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ

SOUDAL
ПІНА МОНТАЖНА  

SOUDAFOAM FR

SOUDAL 
           ГЕРМЕТИК  

PU СІРИЙ

SOUDAL 
ГЕРМЕТИК ПОЛІУРЕТАНОВИЙ  

SOUDAFLEX 40 СІРИЙ

CERESIT
          ПІНА МОНТАЖНА 

TS61

Продукт «WHITETEQ Тепло- і звукоізоля-
ція» – біла полімерна піна нового покоління.  
Використовується для приклеювання та 
фіксації покрівельної плитки, вікон та дверей; 
ізоляції віконних рам; ізоляції дверних рам; 
заповнення порожнин; герметизації отворів у 
покрівельних конструкціях та ізоляційних ма-
теріалах; створення звукоізоляційних екранів; 
заповнення порожнин навколо трубопрово-
дів; фіксації покрівельної плитки та стінних 
панелей.  Вміст одного балона:  до 30 л.

Однокомпонентна професійна монтажна піна 
для нанесення пістолетом. Відмінне заповне-
ння. Кращий продукт для внутрішнього та зо-
внішнього застосування за нормальних умов. 
Застосовується для установки і ущільнення 
дверей, вікон, утеплювальних панелей та 
інших будівельних конструкцій. Об’єм готової 
піни до 65 л

Пістолетна монтажна піна з високою про-
дуктивністю (до 50 літрів), коротким часом 
полімеризації і відмінною адгезію до багатьох 
будівельних матеріалів. Має чудові тепло- і 
звукоізоляційні властивості. Застосовується 
для монтажу і герметизації дверних і віконних 
блоків, заповнення пустот, заповнення швів в 
покрівельних конструкціях, створення звукоі-
золяційного екрану.

Високоякісний, однокомпонентний поліурета-
новий герметик з високим модулем пружності, 
відповідний для безлічі завдань зі склеювання 
та герметизації.  Залишається еластичним 
після полімеризації.  Відмінна хімічна стійкість.  
Спеціально розроблений для бетону.

Проста у використанні, наноситься тонкою 
трубкою-аплікатором. Піна є саморозширю-
вальним матеріалом, при твердінні збільшуєть-
ся в об’ємі приблизно в два рази. Має чудову 
адгезію до більшості таких будівельних матері-
алів, як-от: дерево, бетон, камінь, метал тощо. 
Виріб не містить хлор-фтор-вуглецевих пропел-
лентів. Є надійним і економічним рішенням для 
герметизації і заповнення пустот. Кращий про-
дукт для внутрішнього та зовнішнього засто-
сування за нормальних умов. Застосовується 
для установки і ущільнення дверей, вікон, уте-
плювальних панелей та інших будівельних кон-
струкцій. Об’єм готової піни до 45 л.

Професійний, багатофункціональний засіб 
для усунення незатверділих плям і залишків 
поліуретанових пін та клеїв. Застосовується 
для чищення клапанів, балонів і пістолетів 
для монтажної піни. Рекомендується для 
досконалого знежирювання металевих 
поверхонь перед застосуванням силіконів та 
поліуретанів.

Монтажна піна із запатентованим аплікатором 
”Genius Gun” - це швидкість і зручність 
герметизації під час будь-яких ремонтно-
будівельних робіт. Багаторазового 
використання, використовуєте рівно стільки 
піни, скільки необхідно. Монтажну піну можна 
випускати частково, роблячи перерву в роботі 
в будь-який момент. При зберіганні клапан не 
блокується навіть протягом кількох місяців, як 
у випадку із використанням стандартної піни. 
Застосовується для ущільнення при монтажі 
вікон і дверей з дерева, ПВХ та алюмінію.

Монтажна піна Ceresit TS 61 підходить для вста-
новлення звуко- та теплоізоляційних матеріалів, 
вікон і дверей; герметизації отворів, щілин, 
стиків, місць з’єднання покрівельних конструкцій 
та ізоляційних матеріалів, проходів труб. Також 
застосовується для монтажу будівельних дета-
лей. Вихід піни: до 25-45 л

Професійна піна швидко наноситься, зручна та 
проста в застосуванні, має гарну заповнюваль-
ну здатність і низьке вторинне розширення. 
Використання монтажної піни  значно прискорює 
та полегшує роботу. Монтажна піна підходить для 
встановлення звуко- та теплоізоляційних матері-
алів, вікон і дверей; герметизації отворів, щілин, 
стиків, місць з’єднання покрівельних конструкцій 
та ізоляційних матеріалів, проходів труб. Вихід 
піни: до 25-45 л.

Монтажна піна з чудовою структурою комірок і 
гарною механічною міцністю. Проста у викорис-
танні, наноситься за допомогою спеціального 
пістолета. Піна є саморозширювальним матеріа-
лом, проте тиск після розширення і при твердінні 
є мінімальним, що сприяє зручності і точності 
дозування при нанесенні. Має чудову адгезію до 
більшості будівельних матеріалів, наприклад, до 
дерева, бетону, каменю, металу тощо. Виріб не 
містить хлор-фтор-вуглецевих пропеллентів. Кра-
щий продукт для внутрішнього та зовнішнього 
застосування за нормальних умов. Застосову-
ється для установки і ущільнення дверей, вікон, 
утеплювальних панелей та інших будівельних 
конструкцій. Об’єм готової піни до 45 л.

Монтажно-ущільнювальна поліуретанова піна з 
підвищеною стійкістю до органічних сполук,  яка 
створює відмінну адгезію до бетону, каменю, 
цегли, металу та більшості пластиків, зокрема 
твердого ПВХ. Запатентований аплікатор GENIUS 
GUN дозволяє використовувати продукт багато-
разово протягом тривалого періоду часу. Зручна 
ручка гарантує точне і ефективне дозування і 
дозволяє працювати однією рукою. Застосову-
ється для ущільнення з’єднань каналізаційних 
з / б кілець, елементів конструкції шахт, колодя-
зів, телекомунікаційних каналів і щитів.

Поліуретанова монтажна піна низького розши-
рення зі збільшеним виходом (до 65 л). Має від-
мінну адгезію до загальнобудівельних матеріалів, 
таким як цегла, бетон, дерево, ПВХ, алюміній, а 
також матеріалами з порошковим і емальованим 
покриттям. Короткий час затвердіння. Не містить 
шкідливого для озонового шару газу. Зручність 
застосування - робота з балоном в будь-якому 
положенні. Продукт має вогнестійкість до 360 
хвилин в певних умов.

Готовий до застосування, однокомпонентний 
поліуретановий клей з високою силою з’єднання. 
Не містить розчинників. Відмінна адгезія з більші-
стю будівельних матеріалів. Склеює також сире 
дерево. Не застосовувати до ПП і ПЕ.

Об’єм: 
750 мл

Об’єм: 
870 мл

Об’єм: 
750 мл

Об’єм: 
600 мл

Об’єм:
750 мл

Об’єм:
450 мл

Об’єм:
750 мл

Об’єм:
750 мл

Об’єм: 
750 мл

Об’єм: 
750 мл

Об’єм: 
750 мл

Об’єм: 
750 мл

Об’єм:
300 мл

Герметики
Монтажні  
піни

Монтажні піни

Монтажні  
піни

11502076

10119008

10610802

11501112

11501111

20306201

10119001

10610803

11501091

10119005

10610801

10610805

11501092



–  Дверні полотна 
– Ламінат 
– Плінтус 

– Підкладка під ламінат

Двері  
і покриття 
для підлоги
стр. 105–112

Millenium 
ML-00

код: 2133896

Millenium 
ML-02

код: 2133872

Millenium 
ML-04

код: 2133912

Millenium 
ML-14

код: 2133860

Optima -1
код: 2133948

Optima -2
код: 2133964

Optima -3
код: 2133978

Optima -4
код: 2133993

Двері. Покриття для підлоги

Дверні полотна

У всіх моделях під торговельними марками «Папа Карло», незалежно від вартості, дверні полотна 
й короби виготовляються тільки з переклеєної натуральної деревини, що забезпечує міцний 
каркас дверного блоку й гарантує його надійну й довговічну експлуатацію. Фінішна обробка у 
дверях преміум класу виконується натуральним або модифікованим шпоном fine-line, а в економ 
сегменті – екологічно чистим полімерним екошпоном на основі поліпропілену або фініш-плівкою з 
3-d ефектом на основі целюлози. 

Millenium

Стандартні розміри дверного полотна (мм): 2000 x 810   |   2000 x 710   |   2000 x 610

Optima



Venecia 
DELUXE VND-1

код: 2139293

Venecia 
DELUXE VND-2

код: 2139381

Classico  
CL-05

код: 2139775

Classico  
CL-04

код: 2139738

Sanremo Valentino

Sanremo 
SR-1

код: 2139981

Sanremo 
SR-1+

код: 2139961

Valentino 
DELUXE VLD-5

код: 2138881

Valentino 
DELUXE VLD-3

код: 2138800

Двері. Покриття для підлоги

Дверні полотна

Італійські технології, які використовуються при розробці, в сукупності з сучасним обладнанням, 
використанням дорогих матеріалів і високих методик контролю забезпечили дверям європейську 
якість. На сьогоднішній день модельний ряд фабрики нараховує 60 моделей дверних полотен, 
об'єднаних більше, ніж у 10 колекцій.

Venecia Classico

Стандартні розміри дверного полотна (мм): 2000 x 900   |   2000 x 800   |   2000 x 700   |   2000 x 600

Forte+ 
AV-5 

код: 2137529

Forte
SOPRANO VINORIT 
NUSSBAUM 

код: 2140351

Resisto 
OPTIMA 

код: 2137527

TECH
код: 2140126

Maxima 
TERMOSCREEN 

код: 2140275

Maxima 
AV-1

код: 2140292

Risola 
DG-21 

код: 2140211

Risola 
VESTA

код: 2140216

Forte

Maxima Risola

Resisto Tech

Двері. Покриття для підлоги

Дверні полотна

Двері  «SteelGuard» – надійний захисник вашого дому! Новітні розробки у сфері безпеки, високий 
рівень шумо- і теплоізоляції, сучасні дизайнерські рішення, для найвимогливіших покупців! Ці 
двері гарантовано справлять незабутнє враження на ваших гостей неперевершеним дизайном і 
стануть на варті безпеки та спокою Вашої оселі. 

Стандартні розміри дверного полотна (мм): 2050 x 960   |   2050 x 880   |   2040 x 960   |   2040 x 860
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

BEREZ

код: 2138550

STRAJ

код: 2138550

PROOF  1200

Двері. Покриття для підлоги

Дверні полотна

Металеві вхідні двері - це не просто надійний захист вашого будинку, але і важливий елемент 
декору. Компанія «Страж» зарекомендувала себе на ринку України, як надійний виробник 
металевих і броньованих дверей. Якщо ви шукаєте вхідні двері від виробника, які повністю 
відповідають сучасним стандартам безпеки і мають актуальний сучасний дизайн, тоді ви потрапили 
за адресою!

Стандартні розміри дверного полотна (мм): 2040 x 950   |   2040 x 850

PROOF 

код: 2138550 код: 2138550

COLLECTION K070 ДУБ КОБЗАРСЬКИЙ COLLECTION K071 ДУБ СТУДИО

Зберігання: в сухих, чистих, закритих приміщеннях при температурі не нижче 5 ° C і відносній вологості не вище 65%.

Ламінат «Red Clic» фабрики Kronospan - класичний ламінат, який об’єднав у собі різноманітність традиційних європейських деко-
рів, які дозволяють підкреслити особливості інтер’єру. Колекції ламінату «Red Clic» є ідеальним рішенням для будинку завдяки 
високому класу зносостійкості і вологостійкості. Ламінат виглядає, як підлога з натуральної деревини, завдяки якісному текстур-
ному тисненню, що надає інтер’єру неповторного вигляду.

Властивості:

⊲ Замок TwinClic (швидке укладання) ⊲ Екологічно  безпечний  
⊲ Захист від вологи AQUASTOP  ⊲ Антибактеріальне покриття  
⊲ Текстура NL (Nature Line)  ⊲ Колір: світло сірий

Властивості:

⊲ Замок TwinClic (швидке укладання) ⊲ Екологічно  безпечний  
⊲ Захист від вологи AQUASTOP  ⊲ Антибактеріальне покриття  
⊲ Текстура NL (Nature Line)  ⊲ Колір: світло коричневий

Технічні характеристики:
Клас зносостійкості: 33
Клас стирання: AC 5
Наявність фаски: Немає
Товщина: 8 мм
Розміри: 1285х192 мм
Вага: 15 кг
Кількість: 9 шт
Матеріал: Дуб
Площа покриття з однієї упаковки: 
2.22 м2

Технічні характеристики:
Клас зносостійкості: 33
Клас стирання: AC 5
Наявність фаски: Немає
Товщина: 8 мм
Розміри: 1285х192 мм
Вага: 15 кг
Кількість: 9 шт
Матеріал: Дуб
Площа покриття з однієї упаковки: 
2.22 м2

COLLECTION K002 ДУБ КРАФТ СІРИЙ ДУБ ФОРТ ЭШФОРД

K5271 СОСНА МУЛЬТИПОЛОСНА K4377 ТІК ВАЛАБА

Зберігання: в сухих, чистих, закритих приміщеннях при температурі не нижче 5 ° C 
і відносній вологості не вище 65%.

Ламінат «Red Clic» фабрики Kronospan - класичний ламінат, 
який об’єднав у собі різноманітність традиційних європей-
ських декорів, які дозволяють підкреслити особливості 
інтер’єру. Колекції ламінату «Red Clic» є ідеальним рішенням 
для будинку, завдяки високому класу зносостійкості і воло-
гостійкості. Ламінат виглядає, як підлога з натуральної дере-
вини, завдяки якісному текстурному тисненню, що дозволяє 
надати інтер’єру неповторного вигляду.

Концерн «Kaindl» випускає тільки надійну і високоякісну про-
дукцію. На сьогоднішній день всі підлогові покриття «Kaindl» 
є найбільш екологічно чистими, із вмістом формальдегідів 
меншим, ніж в натуральній деревині. Для виробництва 
підлогових покриттів завод використовує тільки оброблену 
альпійську деревину, тому можна з упевненістю говорити, що 
ламінат «Kaindl» - це 100% натуральний продукт, який на 98% 
складається з натуральної альпійської ялини.

Властивості:

⊲ Замок 1clic2go (швидке укладання) ⊲ Екологічно  безпечний  
⊲ Захист від вологи AQUASTOP  ⊲ Антибактеріальне покриття  
⊲ Текстура NL (Nature Line)  ⊲ Колір: світле дерево 

Властивості:

⊲ Концерн дає гарантію 30 років ⊲ Ламінат Kaindl не боїться води  
⊲ Не боїться УФ променів ⊲ Не вигорає на сонці  
⊲ Ламінат на всі випадки ⊲ Можна мити будь-якими миючими засобами

Володіє низкою відмінних характеристик:

⊲ Збільшена гарантія 30 років для домашнього використання 
⊲ ХДФ плита високої щільності HDF Optima, яка забезпечує  
   підвищену   вологостійкість
⊲ Cверхпрочний накладної замок Kaindl Loc,  
   який забезпечує з’єднання в 2 рази сильніше звичайного 5G замку
⊲ Використання воску по довгій стороні замку для уникнення скрипу  
   при експлуатації

⊲ Фарбування водооталкивающая фарбою всередині замку  
   для підвищеного захисту з’єднань від вологи
⊲ Ексклюзивні і дизайнерські декори
⊲ Знижений вміст формальдегіду  
   завдяки використанню альпійської ялини 
⊲ Сертифікат екологічності Блакитний Ангел 
⊲ Максимальна гарантія на 32 клас серед всіх виробників 

Технічні характеристики:
Клас зносостійкості: 32
Клас стирання: AC 4
Наявність фаски: з 4-х сторон V-4
Товщина: 8 мм
Розміри: 1285х192 мм
Вага: 15 кг
Кількість: 9 шт
Матеріал: Дуб
Площа покриття з однієї упаковки: 
2.22 м2

Технічні характеристики:

Розмір планки: 1383х244х8 мм
В упаковці: 2,7 м2

В упаковці: 8 дощок
Клас зносостійкості: 32
Відтінок: змішані відтінки
Товщина: 8 мм
Країна-виробник: Австрія

Технічні характеристики:

Розмір планки: 1383х244х8 мм
В упаковці: 2,7 м2

В упаковці: 8 дощок
Клас зносостійкості: 32
Відтінок: змішані відтінки
Товщина: 8 мм
Країна-виробник: Австрія

Технічні характеристики:

Розмір планки: 1383х244х8 мм
В упаковці: 2,7 м2

В упаковці: 8 дощок
Клас зносостійкості: 32
Відтінок: змішані відтінки
Товщина: 8 мм
Країна-виробник: Австрія

Ламінат Kaindl K5271 (Сосна Мультиполосна), K4377 (Тік Валаба), австрійський ламінат чудової якості.

Red clic Island Red clic Island

Red clic Oasis   Kaindl Natural Touch 8.0 

Kaindl Classic Touch 8.0 Kaindl Classic Touch 8.0

ДВЕРІ І ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ 
Ламінат



ДВЕРІ І ПОКРИТТЯ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ

ДВЕРІ І ПОКРИТТЯ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ

GRUNHOLZ 
ПЛІНТУС ПІДЛОГОВИЙ 
СТАНДАРТ

PREMIUM DECOR 
ПОЛІСТИРОЛОВИЙ  
СТЕЛЬОВИЙ
ПЛІНТУС

Довжина: 
2 м

Довжина: 
2 м

2133738

Барбакан Горіх Дуб Альваре

Дуб Альпійський Дуб Белфаст Дуб

Ліндерхоф Мадагаскар Себрінг

Тірено Коньячний Ясень Дріаде Ясень Таласа

13104001

13104002 13104003 13104004 13104005

13104006 13104007 13104008 13104010

13104011 13104012 13104013 13104014

Швидкий, легкий, зручний монтаж і доступна ціна роблять пластиковий плінтус оптимальним 
вибором. Завдяки еластичній кромці, виконаній із спеціальних матеріалів, ви легко зможете 
приховати нерівності підлоги або стін. Об’ємний кабельний канал пластикового плінтуса 
дозволить «заховати» безліч проводів.

Плінтус стельовий з екструдованого полістиролу застосовується для внутрішньої обробки житлових 
і офісних приміщень. Прекрасно поєднується з шпалерами, фарбуванням, а також клейовими 
стельовими плитками. Він наклеюється по всьому периметру приміщення в місці з’єднання стіни 
зі стелею. Полістироловий плінтус не вбирає вологу і абсолютно не схильний до розширення або 
усадки, що не маловажно для обробки приміщень всіх типів.

13104016 13104018 13104019 13104021

13104024 13104025 13104027 13104028

13104031 13104032 13104033 13104035



Площа: 
50 м2

Площа: 
50 м2

Підложка - це звуко-, вібро-, гідро-, теплоізоляційні 
матеріали виготовлені на основі спіненого 
поліетилену. Використовується для підкладки під 
гіпсокартон, ламінат, паркет, лінолеум. Утеплення 
та ізоляція систем опалення, гарячого та холодного 
водопостачання, каналізації, систем кондиціонування, 
і вентиляції. Володіє високими амортизаційними 
властивостями, стійким до великих навантажень, 
екологічно безпечний і довговічний матеріал.

Полотно фольговане служить відмінним 
теплоізолятором і звукоізолятором за рахунок 
того, що має пористу структуру — дрібні ізольовані 
бульбашки повітря. Алюмінієва фольга виконує 
функцію гідроізоляції і пароізоляції, забезпечує 
віддачу теплової енергії. Має відбивну здатність до 
95%. Використання цього полотна дозволяє зменшити 
габарити конструкцій для теплоізоляції, істотно 
знижує витрати енергії. Ефективним є застосування 
фольгированной ізоляції в конструкції “тепла підлога” 
для підвищення ефективності обігріву. Вона дозволяє 
знизити енерговитрати, скоротити час нагріву системи.

ДВЕРІ І ПОКРИТТЯ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ

ДВЕРІ І ПОКРИТТЯ 
ДЛЯ ПІДЛОГИ

ПІДЛОЖКА  
ДЛЯ ЛАМІНОВАНОЇ ПІДЛОГИ

УТЕПЛЮВАЧ  
ПОЛІІЗОЛ ФОЛЬГОВАНИЙ

Код Товщина (мм)

11817001 2

11817002 3

11817004 5

Код Товщина (мм)

11817010 2

11817011 3

11817013 5

– Розетки, вимикачі 
– Автоматичні вимикачі 

– Кабельно-провідникова 
продукція 

– Кабельний канал 
– Лампи, світильники 
– Монтажні коробки 

– Стабілізатори 
– Щити 

– Витратні матеріали  
для електрики

Електро- 
технічне 
обладнання
стр. 114–120
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

LXL ASTRA 
ВИМИКАЧ
БIЛИЙ 

Код: 2145064

SCHNEIDER
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
ВА 63, 1Р

HAGER
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
1P, 6 KA

ІЕК
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
BA47-29 1П

LXL ASTRA
ВИМИКАЧ 
ПРОХIДНИЙ 
БIЛИЙ
Код: 2145077

SCHNEIDER
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
ВА 63, 1Р+N

HAGER
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
2P, 6 KА

ІЕК
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
BA47-29 2П

LXL ASTRA
РОЗЕТКА  
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ 
БIЛА
Код: 2145068

SCHNEIDER 
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ АД63 2Р

HAGER
РЕЛЕ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ  
ПЗВ 2PХ 30 MA

ІЕК
АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ  
ДИФ. СТРУМУ АВДТ32

LXL ASTRA
РОЗЕТКА 
ТЕЛЕВIЗIЙНА 
БІЛА 
Код: 2145076

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Автоматичні вимикачі, стабілізатори 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Розетки, вимикачі

Свіжа лінійка електроінсталяційних виробів в економ сегменті, яка призначена для внутрішнього монтажу. 
Розетки цієї серії виконані на керамічній основі, фасади виконані з високоякісного ABS пластику, що забез-

печить Вам тривалу якість використання виробів.

Вимикачі та розетки відкритої установки встановлюється в приміщеннях підвищеної запиленості та воло-
гості, так як мають високий захист ІР54. Це такі будівлі як: промислові цехи і майстерні, гаражі, підвали, господарські спо-
руди тощо. Вимикач має стильний дизайн, який прикрасить будь-яке промислове приміщення.

Модульне електрообладнання для житлового будівництва, яке призначене для включення і відключення 
(тобто для комутації) електричного кола, захисту кабелів, проводів і споживачів (електричних приладів) 
від струмів перевантаження і від струмів короткого замикання, з номінальним струмом від 6А до 63А.

IEK  
ВИМИКАЧ 2КЛ.  

ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ВСТАНОВЛЕННЯ 
Код: 2146816

IP54 IP54 IP54 IP54

IEK  
ВИМИКАЧ 1КЛ.

ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ВСТАНОВЛЕННЯ
Код: 2146815

IEK  
РОЗЕТКА ОДНОМІСТНА 
ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ 
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ВСТАНОВЛЕННЯ 
Код: 2146817

IEK  
РОЗЕТКА ДВОМІСНА 
ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ  
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ВСТАНОВЛЕННЯ  
Код: 2146818

Автоматичні вимикачі

Код:
14202500

Код:
14202300

Код:
14202400

Код:
14202500

Код:
14202300

Код:
14202400

Код:
14202500

Код:
14202300

Код:
14202400

Стабілізатор напруги Boiler призначені для 
забезпечення якісного і надійного електрожив-
лення газових систем опалення. Завдяки своїм 
технічним характеристикам і властивостям стабі-
лізатор напруги гарантує безперебійну роботу 
опалювальної системи, як при наявності хроніч-
них проблем з напругою в мережі, так і у випадку 
аварійних ситуацій. Діапазон рабочої вхідної 
напругі 110-220 В. Вихідна потужність 0,5 кВА.

Стабілізатори напруги застосовуються для ста-
білізації напруги живлення і захисту побутової та 
промислової техніки, торгового обладнання, апа-
ратури зв’язку, а також в системах комплексно-
го живлення котеджів, квартир і офісів.  
Діапазон рабочої вхідної напругі 140-270 В.

IEK 
СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ 

BOILER

IEK 
СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕНОСНИЙ

Час реакції:
не більше 20 мс

Точність: 
6%

Час реакції:
не більше 20 мс

Точність: 
8%

ЗУБР 
РЕЛЕ НАПРУГИ

Стабілізатори

2133698 14220000

ASFORA  
TV РОЗЕТКА  
КІНЦЕВА КРЕМОВА
Код: 14206143

ASFORA 
РОЗЕТКА З/З  
З КРИШКОЮ КРЕМОВА 
Код: 14206141

ASFORA 
РОЗЕТКА КОМП’ЮТЕРНА 
КРЕМОВА 
Код: 14206145

ASFORA 
СВІТЛОРЕГУЛЮВАЧ  
600ВА  КРЕМОВИЙ
Код: 14206137

Ваш будинок - це об’єкт вашої творчості; він дає вам прекрасну можливість поекспериментувати 
з різними кольорами, формами і матеріалами. Завдяки величезній різноманітності електричної фурнітури, вимикачів і розе-
ток можна підібрати стиль інтер’єру для будь-якого смаку.

VIDEX BINERA
ВИМИКАЧ 
ОДНОКЛАВІШНИЙ
 
Код: 2147354

VIDEX BINERA
ВИМИКАЧ  
ДВОКЛАВІШНИЙ  
З ПІДСВІТКОЮ
Код: 2147349

VIDEX BINERA
РОЗЕТКА TV  
ТЕЛЕВІЗІЙНА  
ОДИНАРНА
Код: 2147425

VIDEX BINERA
РОЗЕТКА 
ОДИНАРНА  
ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ 
Код: 2147431

14202600
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Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ПРОВІД  
ВВГ-НГ

VIDEX  
ТОЧКОВІ  

СВІТИЛЬНИКИ

ПРОВІД  
ПВС 

VIDEX  
ОВАЛЬНИЙ LED СВІТИЛЬНИК 

IP65

Шнури призначені для приєднання електричних машин і приладів побутового і аналогічного застосування до електричної мережі, для приєднання приладів особистої 
гігієни і мікроклімату, електропаяльників, світильників, кухонних електромеханічних приладів, радіоелектронної апаратури, пральних машин, холодильників та інших подібних 
приладів, експлуатованих в житлових і адміністративних приміщеннях , і для виготовлення подовжувальних шнурів на напругу до 380 В.

Точкові led-світильники дозволяють відмовитися 
від масивних люстр, об’ємних бра, важких тор-
шерів та інших класичних моделей. При цьому 
освітлення стане більш комфортним, а дизайн 
кімнати — цікавішим. А ще ви заощадите вільне 
місце для корисних речей.

Особливість світильника - має високий ступінь 
захисту ІР65, що гарантує тривале використання в 
приміщеннях з високою запиленістю і вологістю. 
Як і все LED освітлення є високоефективним дже-
релом світла, забезпечуючи яскравий світловий 
потік, без затінення і пульсацій. 

Світлодіодні лампи в 9-10 разів ефективніші зви-
чайних ламп, а термін використання в 25-30 ра-
зів більше. Світловіддача і термін використання 
в 2 рази вище, ніж у компактних люмінесцентних 
ламп. Світлодіодні лампи оснащені стандартними 
різьбовими або штирьовими цоколями, які дозво-
ляють використовувати ці лампи в найбільш по-
ширених світильниках для внутрішнього і зовніш-
нього освітлення. У наявності різної потужності.

Довжина:  
100 м

ПРОВІД  
ШВВП 

IEK 
ЛАМПИ  

LED

Довжина:  
100 м

Довжина:
100 м

Кабель типу «вита пара» 5-ї категорії для внутріш-
ньої прокладки. Чотири пари в ПВХ-оболонці. 
Призначений для створення комп’ютерних 
мереж типу Ethernet, а також для систем IP-віде-
оспостереження. З використанням спеціальних 
приймально-передавальних відеосигналів, може 
бути використаний також у системах аналогового 
або AHD відеоспостереження.

Енергозберігаючий прожектор на основі світлоді-
одів може застосовуватися як в інтер’єрі, так і на 
вулиці. З відмінною передачею кольору, стабільна 
робота без мерехтіння, зручне кріплення, дов-
говічність і мале споживання енергії. У наявності 
різної потужності.

Коаксіальний кабель RG-6 призначений для 
внутрішньої прокладки. Застосовується для 
з’єднання ТВ і радіоапаратури, кабельного та 
супутникового телебачення.

Світлодіодний прожектор із датчиком руху для 
вуличного освітлення. Прожектори такого типу 
дуже зручні і популярні. Поворотний датчик 
руху оснащений регулюванням чутливості і часу 
затримки. У наявності різної потужності.

Шнури призначені для приєднання електрич-
них машин і приладів побутового і аналогічного 
застосування до електричної мережі, для при-
єднання приладів особистої гігієни і мікрокліма-
ту, електропаяльників, світильників, кухонних 
електромеханічних приладів, радіоелектронної 
апаратури, пральних машин, холодильників 
та інших подібних приладів, експлуатованих 
у житлових і адміністративних приміщеннях , і 
для виготовлення подовжувальних шнурів на 
напругу до 380 В.

Світлодіодна панель  надійне та енергоефек-
тивне рішення, яке є повноцінною заміною 
растрового світильника. LED-панелі світять 
без мерехтінь і точно передають відтінки, вони 
економічні й надійні. Нові джерела світла не 
створюють шуму під час роботи, включаються 
без затримок і не мають інших недоліків газо-
розрядних ламп.

ITK  
КАБЕЛЬ ЗВ’ЯЗКУ  

ЗВИТА ПАРА F/UTP

ПРОЖЕКТОР  
LED 

ITK  
КАБЕЛЬ ЗВ’ЯЗКУ 

КОАКСІАЛЬНИЙ RG6

ПРОЖЕКТОР  
LED З ДАТЧИКОМ РУХУ

Категорія:
5Е

Особливості:
Енергозберігаючий

Опір:
75 Ом

Особливості:
З датчиком руху

КАБЕЛЬ  
ВВГ-П 

 LED PANEL  
ВБУДОВАНА  

З ДРАЙВЕРОМ

Для напруги:
до 380 В

Особливості:
Надійні і безпечні

Кабельно-провідникова продукція Лампи, світильники

Кабельно-провідникова продукція

Кабельний канал

Даний вид гофрованої труби використовується 
щодо прихованої і відкритої прокладки всередині 
приміщень та на вулиці. Стійкість до ультрафіоле-
тового випромінювання гарантує виробу тривалий 
термін експлуатації поза приміщеннями.

Кабель-канали призначені для прокладення 
інформаційних, силових і слабкострумових елек-
тричних комунікацій відкритого типу в офісних і 
житлових приміщеннях, виробничих і адміністратив-
них будівлях, медичних і дитячих установах при 
новому будівництві і при реконструкції.

Світлодіодний світильник лінійний - це повноцінна 
інноваційна заміна традиційних світильників під 
лампи Т8. Він не витрачає багато електроенергії і 
миттєво запалюється.

Сенсори руху використовуються для автоматич-
ного включення освітлення за наявності в зоні 
контролю сенсорів рухомих теплових об’єктів, 
що є джерелами інфрачервоного теплового 
випромінювання.

Завдяки вбудованому сенсору виріб здатний 
автоматично визначати період доби (ніч/день) 
і, відповідно, активувати керований пристрій 
(навантаження). У разі спрацьовування датчика за-
безпечується миттєве ввімкнення керованої лампи 
або світильника, приєднаного до схеми. Монтаж 
датчика простий і можливості його застосування 
досить широкі.

Металорукав використовується для оберігання 
дротів або кабелів від механічних пошкоджень 
або різних впливів навколишнього середо-
вища. Він дозволяє забезпечити кабелю 
пожежну безпеку, оскільки виготовлений із 
оцинкованого металу. Такий метал не горить 
під дією високих температур, а також його 
зручно застосовувати для зовнішніх робіт, 
тому що він не піддається корозії. Довжина 
виробу - 50м, ущільнювача немає.

IEK
ГОФРОТРУБА 

ПНТ ІЗ ЗОНДОМ 

IEK 
ДАТЧИКИ 

РУХУ

КАБЕЛЬНИЙ  
КАНАЛ

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ 
ТИПУ Т8

Довжина:
2 м

Цоколь:
E27, Е14

МЕТАЛОРУКАВ  
ОЦИНКОВАНИЙ З ПРОТЯЖКОЮ

IEK  
ФОТОРЕЛЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Лампи, світильники

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Кабельно-провідникова продукція

20305763
14216800

14208100

14216160

14219400 14216120

2144008
14216800

14208200

14216900

14219300 14216300

14208100
94203381

14208300

14216400

14219500 14216180
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Лампи розжарювання загального призначення 
класичні використовуються для внутрішнього і 
зовнішнього освітлення житлових, побутових, 
громадських, адміністративних та промислових 
об’єктів. У наявності різної потужності.

Бокси компанії Lezard для зовнішньої і внутріш-
ньої установки від 4 до 32 модульних пристроїв 
відрізняються практичністю, надійністю і стильним 
дизайном що дозволяє їх використовувати як в 
житлових так в промислових об’єктах. Вони легко 
в пишуться в інтер’єр квартири, офісу, магазину.

Для гвинтового з’єднання провідників виключаю-
чи можливість замикання.

Використовується для кріплення автоматичних 
вимикачів, модульного обладнання та іншої 
апаратури.

У процесі прокладки електричної комунікації застосовують кабельні наконечники або гільзи для проводів, які забезпечують надійний контакт і захищають від механічних 
пошкоджень. У наявності для різного перерізу проводу.

Патрон Е27 використовується для під’єднання лампи до мережі. Патрон застосовується для ламп розжарю-
вання, світлодіодних та енергозберігаючих ламп .

Щити металеві під автомати виготовлени з 
високоякісного листового металу. Оброблена 
поверхня, захищає від корозії, покрита з середи-
ни і ззовні сірою порошковою фарбою.  
Є вбудовані і накладні, на 12 та 24 модуля.

Лінійка щитів «Hager» - ідеальне рішення для 
розподілу електроенергії до 63А в житловому 
секторі, що робить процес як вбудованого, так 
і накладного монтажу простіше, швидше і без-
печніше. У комплекті всі необхідні аксесуари для 
ефективного енергорозподілу. Швидке і просте 
кріплення кабелю. Накладні розподільні щити  
від 4 до 48 модулів.

Шини нульові ізольовані призначені для 
електричного і механічного з’єднання нульових 
робочих і нульових захисних провідників.

З’єднувальна клема з затискачем з’єднує 2, 3 і 5 
зачищених тонкопроволочних мідних провідни-
ків перетином  від 0,2 мм² до 2,5 мм².
- Номінальне навантаження: 32 Ампер.
- Номінальна напруга: 400 В.

Шина з’єднувальна штирьова для однополюсних 
автоматичних вимикачів до 63А призначена для 
групового з’єднання модульного обладнання 
(автоматичних вимикачів, пристроїв захисного 
відключення, диференціальних автоматів, вими-
качів - роз’єднувачів).

ЛАМПА  
ЛЗП ІСКРА

LEZARD
БОКС  

ПІД АВТОМАТИ  
ВНУТРІШНЬОЇ  

УСТАНОВКИ 

 IEK 
ЗАТИСК ГВИНТОВИЙ  

ЗВИ-10 12ПАР

 IEK 
DIN-РЕЙКА   

ОЦИНКОВАНА

 IEK 
НАКОНЕЧНИК  

АЛЮМІНІЄВИЙ КАБЕЛЬНИЙ

ПАТРОН  
E27 КАРБОЛІТОВИЙ  

ЩИТИ  
МЕТАЛЕВІ

 IEK 
ШИНА N “НУЛЬ” В КОМБ  

DIN-ІЗОЛ ТИП “СТІЙКА”  
ШНИ-8Х12-12-КС-C 

WAGO 
КЛЕМА  З ВАЖЕЛЕМ 

2Р 
3Р 
5Р

 IEK 
НАКОНЕЧНИК  

МІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ

Цоколь:
Е27

ПАТРОН  
Е27 КЕРАМІЧНИЙ 

HAGER
ЩИТ НА 48(56) МОДУЛІВ 

ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ  
З МЕТАЛЕВИМИ ДВЕРЯМИ,  

БЕЗ КЛЕМ, VOLTA

 SCHNEIDER 
ШИНА ОДНОПОЛЮСНА 

 НА 12 МОДУЛІВ 

 IEK 
НАКІНЕЧНИК-ГІЛЬЗА Е

Лампи, світильники Бокси

Витратні матеріали  
для електрики

14216600

14204500

14212071

14202200

14205400

14213090

14221000

14212175

14205100

14205400

14213091

14204200

14211004

14205400

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Лампи, світильники, монтажні коробки

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Витратні матеріали для електрики, бокси

КОРОБКА  
УСТАНОВОЧНА  
ДЛЯ ЦЕГЛИ, БЕТОНУ

SCHNEIDER
КОРОБКА  
УСТАНОВОЧНА  
ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ

SCHNEIDER
КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА  
ДЛЯ ЦЕГЛИ, БЕТОНУ  
З КРИШКОЮ

КОРОБКА  
УСТАНОВОЧНА 
ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ

SCHNEIDER
КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА  
ДЛЯ ЦЕГЛИ, БЕТОНУ  
З КРИШКОЮ

SCHNEIDER
КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА  
ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ  
З КРИШКОЮ

SCHNEIDER 
КОРОБКА  
УСТАНОВОЧНА  
НАБІРНА ДЛЯ ЦЕГЛИ, БЕТОНУ

SCHNEIDER
КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА  
ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ  
З КРИШКОЮ

SCHNEIDER
КОРОБКА РОЗПОДІЛЬЧА  
ІР55 
З КРИШКОЮ

Облаштування електромереж надзвичайно важливо для будь-якого приміщення, при цьому все повинно 
бути виконано якісно і надійно. Дуже важливу роль в цьому процесі відіграють розподільні коробки. 
Коробки розподільні мають акуратний зовнішній вигляд і дозволяють приховати дроти в стіну.

Монтажні коробки

Розмір:
65х45 мм

Розмір:
80х45 мм

Розмір:
100х100х50 мм

Діаметр:
60 мм

Розмір:
100х50 мм

Розмір:
100х100х50 мм

Діаметр:
60 мм

Розмір:
65х45 мм

Розмір:
100х100х50 мм

14211001

14211112

14211104

14211002

14211105

14211101

14211114

14211102

14211103

Довжина:
10 см

За допомогою подовжувача на котушці легко 
підключити віддалене на відстань до 50 м від 
стаціонарної розетки електрообладнання. 
Незамінні на будівельному майданчику, на 
садовій ділянці.

 IEK 
КАТУШКА З ТЕРМОЗАХИСТОМ 
УК50 4 МІСЦЯ 2Р+PЕ/50МЕТРІВ

14214405
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ПВХ ізоляційна стрічка марки 3М Темфлекс 1500 
якісна електроізоляційна стрічка для загального 
застосування. Забезпечує достатній електричний 
та механічний захист при мінімальній кількості 
шарів намотування. Термостійка до 90 градусів.

Діаметром від 16 мм до 25 мм

Колір білий.

Автоматичний знімач ізоляції з робочим 
діапазоном від 0.5 мм до 6 мм ². З регулюванням 
діапазону і сили затиску.

Дозволяє забезпечити простоту і зручність 
кріплення та маркування кабелів, металорукава, 
гофрорукава і т.п. Виготовлен з нейлону, що 
володіє стійкістью до органічних розчинників. 

Діаметром від 8 мм до 20 мм

Діаметром від 6,4 мм до 15 мм

Колір білий.

Кліщі обтискні призначені для обпресування ос-
новних видів гільз та накінечників.  Губки кліщів 
промарковані значенням перетину використову-
ваного накінечника.

Викрутка ОП-2Э - це нове покоління сучасних, 
ефективних пристроїв, що дозволяють швидко 
та безпечно перевіряти наступні параметри: 
напруга змінного і постійного струму, полярність, 
цілісність кола.

 3M 
ІЗОСТРІЧКА  

ПВХ TEMFLEX 1500

КЛІПСА  
«U»

ПОБУТОВІ ВИЛКИ  
ТА РОЗЕТКИ

ЗНІМАЧ ІЗОЛЯЦІЇ 
АВТОМАТИЧНИЙ 

 IEK 
ХОМУТ З ОТВОРОМ  

ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

ДЮБЕЛЬ 
«ЯЛИНКА»

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНА 
ТРУБКА  

З КЛЕЙОВИМ СКЛАДОМ 

ОБТИСКНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ RJ-45, 12, 11

СИЛОВІ 
РОЗ’ЄМИ

КЛІЩІ ОБТИСКНІ  
КО-03Е 

КАУЧУКОВА  
СЕРІЯ РОЗ’ЄМІВ 

IEK
ВИКРУТКА-ПРОБНИК

ОП-2Э

Витратні матеріали для електрики

14206100

14213500

14210000

10726005

14212084

14213300

14206200

2147190

14218000

14212112

14211000

2146775

Розмір:
19 мм x 20 м

Максимальний 
струм:

16 А

Максимальний  
струм:

32 А

Довжина:
175 мм

Максимальний 
струм:

від 16 А до 32 А

Діаметер  
гільз та накінечників:

6.0-16 мм2 

Розмір:
3.5х100 мм

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Витратні матеріали для електрики

– Водопостачання  
та опалення 
– Змішувачі 

– Каналізація 
– Поверхневий  

водовідвід

Водопостачання, 
сантехніка та 
водо- 
відведення
стр. 122–129
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та стельові  

системи
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і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги
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обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
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MVI 
КОЛЕТОР З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 

В ЗБОРІ З ВИТРАТОМІРАМИ

MVI 
ЗАГЛУШКА  
ПОСИЛЕНА 

MVI 
ЗГІН РОЗ`ЄМНИЙ  

ПРЯМИЙ

MVI 
КУТИК 

MVI 
НІПЕЛЬ 

MVI 
ПОДОВЖУВАЧ 

MVI
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН  

З ЛАТУННОЮ СЕРЦЕВИНОЮ

MVI
ЗАГЛУШКА 

MVI
КУТИК 

MVI
МУФТА 

MVI
НІПЕЛЬ 

MVI
ТРІЙНИК 

MVI
ФІЛЬТР КОСИЙ  

ГРУБОЇ ОЧИСТКИ

MVI
ЗГІН РОЗ`ЄМНИЙ  

КУТОВИЙ

MVI
КУТИК 

MVI
МУФТА  

MVI
ПЕРЕХІДНИК 

MVI
ТРІЙНИК  

 

2141431

2141432 21421582142158
2141433

2141433

2141433

2142155 2142157

Колекторні групи з нержавіючої сталі 
призначені для розподілу і регулювання 
теплоносія в системах радіаторного опалення 
та теплої підлоги. У наявності з різною 
кількістю виходів та з витратомірами.

Зворотні клапани використовуються на 
трубопроводах гарячої та холодної води 
для запобігання руху води у зворотному 
напрямку.

Фільтри застосовуються для очищення 
потоку від великих домішок у системах 
трубопроводів холодного, гарячого 
водопостачання, системах опалення при 
температурі середовища  до 120°C.

Латунні різьбові з’єднувальні деталі використовуються для створення роз’ємного з’єднання на трубопроводах питного, господарського, холодного і гарячого 
водопостачання, опалення, стисненого повітря, на технологічних трубопроводах для транспортування газу і рідин, неагресивних до матеріалів з’єднань.  
У наявності під різні діаметри труб.

Крани застосовуються в якості запірної арматури на трубопроводах систем питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, 
рідких вуглеводнів, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів крана.  Використання кульових
кранів в якості регулюючої арматури не допускається. У наявності під різні діаметри труб. 

Тепла підлога Запірна арматура Різьбовий фітинг

Крани

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНТЕХНІКА ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Водопостачання та опалення

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНТЕХНІКА ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Водопостачання та опалення

MVI
КРАН КУЛЬОВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ, 

ВНУТРІШНЯ-ЗОВНІШНЯ 

MVI
КРАН КУЛЬОВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ  

З НАПІВЗГОНОМ, ВНУТРІШНЯ-ЗОВНІШНЯ

MVI
КРАН КУЛЬОВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ, 

ВНУТРІШНЯ-ВНУТРІШНЯ 

MVI 
КРАН КУЛЬОВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ, 

ВНУТРІШНЯ-ЗОВНІШНЯ 

MVI
КРАН КУЛЬОВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ

ЗОВНІШНЯ-ЗОВНІШНЯ 

КРАН: 
БАБОЧКА

MVI 
КРАН КУЛЬОВИЙ КУТОВИЙ 

ПОВНОПРОХІДНИЙ З НАПІВЗГОНОМ, 
ВНУТРІШНЯ-ЗОВНІШНЯ

КРАН: 
БАБОЧКА

КРАН: 
БАБОЧКА

КРАН: 
РУЧКА

КРАН: 
БАБОЧКА

КРАН: 
БАБОЧКА

Тип:
Американка

Тип: 
З внутрішньою  

різбою 

Тип: 
Американка

Тип:  
З зовнішньою  

різьбою 

Тип: 
Хромований 

Тип: 
З зовнішньою  

різбою

Тип:
Внутрішня- 

зовнішня різьба  

Тип:  
З’єднувальна

Тип:  
Перехідний 

Тип:  
З внутрішньою  

різьбою 

Тип:
З внутрішньою  

різьбою

Тип:  
З внутрішньою  

різьбою 

Тип:  
Перехідна 

Тип:  
Внутрішня- 

зовнішня різьба 

Тип:
Зовнішня-внутрішня  

різьба

Тип:
З зовнішньою  

різьбою

MVI 
ФУТОРКА 

MVI
ШТУЦЕР  

ДЛЯ ШЛАНГУ 

MVI
ШТУЦЕР  

ДЛЯ ШЛАНГУ 

2141432 2141432 2141432

2141432 2141432 2141432

2141432 2141432 2141432

2141432 2141432 2141432

2141432 2141432 2141432

2141433

2141433

2141433
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Гідроізоляція
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матеріали  
та захист 
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Кріплення
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матеріали
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системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі
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ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНТЕХНІКА ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Водопостачання та опалення

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНТЕХНІКА ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Водопостачання та опалення

ТРУБИ  
PE_RT

АНТИКОРРОЗИЯ  
ШЛАНГ ВОДЯНИЙ  

ВВ TAQ ACB HG-1212

ROZMA
ТРУБА PPR  

СІРА

Довжина:
4 м

ТРУБА  
ПЕ 100

АНТИКОРРОЗИЯ  
ШЛАНГ ВОДЯНИЙ  

НВ TAQ ACB MG-1212

ROZMA
ТРУБА PPR  

З СКЛОВОЛОКНОМ

Довжина:
4 м

ШЛАНГ  
ЗЕБРА  

ДІАМЕТР 3/4

АНТИКОРРОЗИЯ  
ШЛАНГ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ  

TAQ GRIF ACB 

ROZMA
ТРУБА PPR  

З АЛЮМІНІЄВОЮ ФОЛЬГОЮ

Довжина:
4 м

Труби із зшитого поліетилену застосовуються 
в системах питного та господарсько-питного 
водопроводу, в системах гарячого водопоста-
чання та в системах водяних теплих підлог.

Труба з поліпропілену для систем питного і 
господарсько-питного холодного водопоста-
чання, а також технологічних трубопроводів, 
які транспортують рідини і гази неагресив-
ні до матеріалів труби. У наявності різних ді-
аметрів.

Труби з PE HD 100 призначені для будівництва 
водопровідних мереж, каналізаційних мереж, 
а також для транспортування агресивних 
рідин.

Труба з поліпропілену армована скловолок-
ном для систем питного і господарсько-пит-
ного холодного водопостачання, гарячо-
го водопостачання, а також технологічних 
трубопроводів, які транспортують рідини і 
гази неагресивні до матеріалів труби. У наяв-
ності різних діаметрів.

Поливальний 2-шаровий шланг з ПВХ високої 
якості. Довгий термін служби за рахунок 
товстих стінок, має високу експлуатаційну 
міцність. Можна використовувати його у всіх 
видах поливальних робіт на присадибних ді-
лянках, будівельних майданчиках, в сільсько-
господарських угіддях. Робоча температура 
-5 ° C / + 60 ° C. Робочий тиск 5 Bar.

Труба поліпропіленова армована алюмінієм. 
Сфера застосування - холодне, гаряче во-
допостачання, низько-, високотемпературне 
опалення, технологічні установки з робочим 
середовищем, неагресивним до матеріалів 
системи. Неперфоровані алюмінієвий шар 
повністю виключає проникнення кисню че-
рез стінку труби, різко знижує температурне 
подовження трубопроводу, а також збільшує 
міцність труби. У наявності різних діаметрів.

Гнучка підводка застосовується для підключення сантехнічної арматури і приладів сантехнічного призначення (змішувачів, унітазів, біде, душових кабін) до 
систем водопроводу, а також для підведення води до побутової техніки (водонагрівальних приладів, пральних і посудомийних машин, насосів.

Труба Труба

Шланги для підключення

Труби поліпропіленові

Код Довжина (м)
14319245 20
14319246 30
14319244 50

Код Діаметр (мм)
20306075 25
020305224 32

Код Колір
14314231  червоний
2137303  сірий

Код
2144715

Код
14323100

ROZMA
АМЕРИКАНКА  

РВ 

ROZMA
               КОЛІНО

ROZMA
               КОЛІНО  

РВ

ROZMA
               КРАН КУЛЬОВИЙ 

КУТОВИЙ  
РАДІАТОРНИЙ 

ROZMA
               МУФТА  

РВ 

ROZMA
АМЕРИКАНКА  

РН

ROZMA
               КОЛІНО  

З НГ

ROZMA
               КОЛІНО  

РН 

ROZMA
               КРАН КУЛЬОВИЙ 

ПРЯМИЙ  
РАДІАТОРНИЙ 

ROZMA
               МУФТА  

РН

ROZMA
ЗАГЛУШКА 

ROZMA
               КОЛІНО  

НАСТІННЕ РВ

ROZMA
               КРАН  

КУЛЬОВИЙ

ROZMA
               МУФТА 

ROZMA
КОМПЛЕКТ НАСТІННИЙ 

ПРОХІДНИЙ 
РВ

Система поліпропіленових фітингів включає в себе труби і фітинги, які використовуються для швидкого монтажу систем питного і господарського водопроводу, 
гарячого водопостачання, опалення, систем охолодження. У наявності різних діаметрів.

Фітінг поліпропіленовий

ROZMA
               ОБВІД 

ROZMA
               ТРІЙНИК

ROZMA
               ТРІЙНИК  

РН

14323200
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ВОДОПОСТАЧАННЯ,  
САНТЕХНІКА  
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 
ЗМІШУВАЧІ

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНТЕХНІКА ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Каналізація

Змішувачі Potato мають 
досить конкурентну ціну. 
Другий безсумнівний 
плюс - це матеріал, з 
якого вони виготовлені 
- латунь. Такі змішувачі 
будуть довговічні і 
досить надійні. Третій 
плюс - наявність як 
класичних моделей 
з двома вентилями, 
так і одноважільних 
пристроїв. Компанія 
Potato безперервно 
удосконалює свій 
асортимент, що також є 
важливим для покупця.

Каналізація труби внутрішні

Фасонні частини внутрішні

14398100

POTATO  
ЗМІШУВАЧ  

P0077 СЕНСОРНИЙ

POTATO 
ЗМІШУВАЧ  

P5909 

POTATO  
ТРИМАЧ ДЛЯ ПАПІРУ 

P2903-2

POTATO 
ЗМІШУВАЧ  

P30203

POTATO  
СУШАРКА ДЛЯ РУК  

D0094 600 W

POTATO  
НАСТІННИЙ ФЕН  

D0091 1000 W

POTATO 
ЗМІШУВАЧ  

P2206

POTATO                 
ЗМІШУВАЧ  

P10201 

POTATO 
ЗМІШУВАЧ  

P1060 

Труба каналізаційна 110 мм виробляється з поліпропілену і служить для влаштування 
каналізаційних систем всередині житлових, адміністративних, виробничих будівель для 
транспортування господарсько-фекальних стоків. 

Діаметр: 110 мм, 50мм та 32мм 
Товщина: 1,8мм

При монтажі каналізаційних труб для внутрішніх систем відведення господарсько-фекальних стоків часто виникає потреба в створенні нестандартної конфігурації 
трубопроводу для цього використовуються різні фасонні частини.

13601000

13602000

ИНСТАЛПЛАСТ
ТРУБА ПВХ  

СІРА

ИНСТАЛПЛАСТ
АЕРАТОР

ИНСТАЛПЛАСТ
ЗАГЛУШКА

ИНСТАЛПЛАСТ
КОЛІНО ПП

ИНСТАЛПЛАСТ
КОМІНЕК БЕЗ 

РАСТРУБА 
СІРИЙ 

ИНСТАЛПЛАСТ
КРІПЛЕННЯ

ИНСТАЛПЛАСТ
МУФТА ПП

ИНСТАЛПЛАСТ
ПЕРЕХІД 

РЕЗИНОВИЙ

ИНСТАЛПЛАСТ
РЕВІЗІЯ

ИНСТАЛПЛАСТ
ТРІЙНИК ПП

ИНСТАЛПЛАСТ
ТРІЙНИК

ИНСТАЛПЛАСТ
ХРЕСТОВИНА

ИНСТАЛПЛАСТ
ХРЕСТОВИНА 

ИНСТАЛПЛАСТ
ХРЕСТОВИНА 

ИНСТАЛПЛАСТ
КОЛІНО  

СІРЕ

ИНСТАЛПЛАСТ
КОЛІНО  

ПРЯМЕ СІРЕ
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Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

ВОДОПОСТАЧАННЯ, САНТЕХНІКА ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
Каналізація

Каналізація труби зовнішні

Фасонні частини зовнішні

Труби ПВХ призначені для будівництва зовнішніх безнапірних мереж стічних вод систем 
самопливної каналізації. Дані каналізаційні труби застосовуються там, де немає великих 
навантажень на ґрунт, у зелених зонах, під тротуарами. Завдяки високим характеристикам, 
якими володіє полівінілхлорид, матеріал, з якого зроблені труби ПВХ, вони мають легку 
вагу, жорсткий міцний корпус, що дозволяє закопувати труби ПВХ на велику глибину під 
землю, високу антикорозійну стійкість, довговічність. Діаметр: 110 та 160 мм.

Товщина: 3,2 мм.

Фасонні частини застосовуються в системах безнапірної каналізації для влаштування трубопровідної системи, призначеної для транспортування фекально-побу-
тових стоків у промисловому або побутовому будівництві, для відводу ливневих стоків у міському або дорожньому будівництві, для відводу природних продуктів 
життєдіяльності худоби або птиці у фермерському чи сільськогосподарському будівництві. 

13603000

13602000

ИНСТАЛПЛАСТ
                ТРУБА  

ЗОВНІШНЯ

ИНСТАЛПЛАСТ
ЗАГЛУШКА 
ЗОВНІШНЯ

ИНСТАЛПЛАСТ
КОЛІНО 

ЗОВНІШНЄ

ИНСТАЛПЛАСТ
МУФТА 

ЗОВНІШНЯ

ИНСТАЛПЛАСТ
ПЕРЕХІД 

ЗОВНІШНІЙ
 

ИНСТАЛПЛАСТ
РЕВІЗІЯ 

ЗОВНІШНЯ

ИНСТАЛПЛАСТ
ТРІЙНИК 

ЗОВНІШНІЙ

ИНСТАЛПЛАСТ
ХРЕСТОВИНА 

ЗОВНІШНЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ,  
САНТЕХНІКА  
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 
ПОВЕРХНЕВИЙ 
ВОДОВІДВІД

Кожна сучасна ділянка повинна 
бути оснащена системою 
водовідведення, оскільки збір і 
відведення стічних вод допоможе 
зберегти фундамент будівель від 
підмивання і руйнування водою, 
запобігти вимиванню рельєфу 
і вимиранню рослин. Лінійний 
дренаж - це досить простий і 
ефективний метод створення 
водовідведення на території, який 
не потребує особливого монтажу 
і підготовки поверхні. Необхідно 
тільки, щоб від лінії водостоку 
був виконаний плоский ухил по 
обидва боки. Це забезпечить 
малоймовірність осідання ґрунту, 
зменшить протяжність дренажних 
каналів, збільшить водозбірну площу 
і скоротить кількість земельних 
робіт.

14500000
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інструмент, 
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–  Побутові  
вентилятори 

– Гнучкі   
та пластикові канали 
– Ревізійні дверцята,  
решітки вентиляційні

Вентиляційні 
системи
стр. 131–133

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 
Побутові вентилятори, гнучкі та пластикові 
канали, монтажні елементи

VENTS
ВЕНТИЛЯТОР  

ОСЬОВИЙ ПОБУТОВИЙ 
125 МА

VENTS
ДИФУЗОР СТЕЛЬОВИЙ  

МЕТАЛЕВИЙ

VENTS 
КАНАЛ 55*110/0,5  

5005 УКРАЇНА  

VENTS
ВЕНТИЛЯТОР  

ОСЬОВИЙ ПОБУТОВИЙ 
100 КВАЙТ

VENTS
ВЕНТИЛЯТОР  

ОСЬОВИЙ ПОБУТОВИЙ 
ДОМОВЕНТ 100 ВКО

VENTS 
ПОВІТРОПРОВІД 

АЛЮМІНІЄВИЙ ГНУЧКИЙ  
АЛЮВЕНТ Н  

VENTS
ВЕНТИЛЯТОР  

ОСЬОВИЙ ПОБУТОВИЙ 
100 М

VENTS
ВЕНТИЛЯТОР  

ОСЬОВИЙ ПОБУТОВИЙ 
ДОМОВЕНТ 100 С1

VENTS   
КРУГЛИЙ КАНАЛ

ПЛАСТИКОВИЙ

Вентилятор ВЕНТС 125 МА допоможе вирішити 
проблему надмірної концентрації вологи у ван-
ній кімнаті або санітарному вузлі. Ви отримаєте 
ефективну комплексну систему відведення 
повітря. При цьому гармонія інтер’єру не буде 
порушена, оскільки корпус пристрою має есте-
тичний зовнішній вигляд. Технічні характеристи-
ки: Напруга живлення 220-240 В.

Для припливно-витяжних систем вентиляції, 
опалення та кондиціювання в промислових, ко-
мерційних та побутових приміщеннях. Чотиристо-
ронній рівномірний розподіл повітряного потоку. 
Виготовлені з високоякісного екструдованого 
алюмінієвого профілю.

Застосовується для формування системи пло-
ских вентиляційних каналів. Для припливної або 
витяжної вентиляції різноманітних приміщень.   
У наявності Переріз: 55х110 мм.

Постійна або періодична вентиляція санвузлів, 
душових, кухонь та інших побутових приміщень. 
Вентилятор встановлюється в канал відповідно-
го перетину. При монтажі з гнучкими повітрово-
дами кріпиться за допомогою хомутів.  Технічні 
характеристики: Напруга живлення 220-240 В.

Гнучкі спірально-навивні повітроводи з алю-
мінієвої стрічки з високими аеродинамічними 
характеристиками. Застосовуються в системах 
побутової та промислової вентиляції, опалення 
та кондиціонування з тиском до 10 000 Па. 

Для невеликих кімнат підходить безшумний 
вентилятор ВЕНТС 100 М. У ньому використову-
ються спеціально розроблене аеродинамічне 
колесо з високоякісного пластику ABS і кулькові 
підшипники. Під час функціонування пристрій 
практично не шумить і забезпечує ефективний 
повітрообмін. Технічні характеристики: Напруга 
живлення 220-240 В.

Високий рівень захисту від води робить венти-
лятор ідеальним рішенням для вентиляції ванної 
кімнати. Електронні компоненти вентилятора 
закриваються спеціальними герметичними 
кришками.  Для монтажу у вентиляційні шахти 
або з’єднання з повітропроводами Ø 100, 125, 150 
мм. Технічні характеристики: Напруга живлення 
220-240 В.

Вентилятори застосовуються для постійної або 
періодичної витяжної вентиляції приміщень. За-
стосовуються в системах з малим опором для пе-
реміщення малих та середніх потоків повітря на 
невеликі відстані. Корпус та крильчатка виготов-
ляються з високоякісного АБС пластику, стійкого 
до ультрафіолету. Ступінь захисту IP 34.  Технічні 
характеристики: Напруга живлення 220-240 В.

Застосовується для формування системи круглих 
вентиляційних каналів. Для припливної або 
витяжної вентиляції різноманітних приміщень.   
У наявності різний діаметр і довжина.

Довжина:  
500 - 2000 мм

Споживана потужність: 
 7,5 Вт 

Максимальна витрата повітря: 
97 м3/год

Споживана потужність: 
 14 Вт 

Максимальна витрата повітря: 
105 м3/год

Споживана потужність: 
 14 Вт 

Максимальна витрата повітря: 
98 м3/год

Споживана потужність: 
 14 Вт 

Максимальна витрата повітря: 
94 м3/год

Споживана потужність: 
22 Вт 

Максимальна витрата повітря: 
185 м3/год

Розмір:  
600х600 мм

Діаметр: 
100, 120, 125, 150 мм

Довжина: 
500 - 2000 мм

13304001

13304040

13302000

13304002

13304043

13301000

13304016

13304061

13301000

Побутові вентилятори

Пластикові канали та монтажні елементиГнучкі канали
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ВЕНТИЛЯЦІЙНІ  
СИСТЕМИ

 
Пластикові канали  

та монтажні елементи

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 
Ревізайні дверцята, решітки вентиляційні

Монтажні елементи для припливної або витяжної вентиляції різних приміщень.

13301000

VENTS 
           
З’ЄДНУВАЧ  
КРУГЛИХ  
КАНАЛІВ

VENTS 
           
КОЛІНО  
ДЛЯ КРУГЛИХ  
КАНАЛІВ

VENTS 
    
УТРИМУВАЧ  
ДЛЯ КРУГЛИХ  
КАНАЛІВ

VENTS 
           
РЕДУКТОР  
ДЛЯ КРУГЛИХ  
КАНАЛІВ

VENTS 
           
ТРІЙНИК  
ДЛЯ КРУГЛИХ  
КАНАЛІВ

VENTS 
    
З’ЄДНУВАЧ  
З ПЛАСТИНОЮ СТІНОВОЮ 
ТА КЛАПАНОМ 

VENTS 
           
З’ЄДНУВАЧ  
КРУГЛИХ ТА ПЛОСКИХ 
КАНАЛІВ

VENTS 
           
З’ЄДНУВАЧ  
ПЛОСКИХ  
КАНАЛІВ 

VENTS 
    
З’ЄДНУВАЛЬНЕ КОЛІНО 
ДЛЯ ПЛОСКИХ І КРУГЛИХ 
КАНАЛІВ

VENTS 
           
КОЛІНО 
ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ДЛЯ 
ПЛОСКИХ КАНАЛІВ

VENTS 
           
ТРІЙНИК  
ДЛЯ ПЛОСКИХ І КРУГЛИХ 
КАНАЛІВ

VENTS 

    
ГРАТКА  
ТОРЦЕВА 

VENTS 
           
КОЛІНО  
ВЕРТИКАЛЬНЕ ДЛЯ 
ПЛОСКИХ КАНАЛІВ 

VENTS 
           
УТРИМУВАЧ  
ПЛОСКИХ  
КАНАЛІВ 

VENTS 
    
ПЛАСТИНА  
СТІНОВА  
ДЛЯ ПЛОСКИХ КАНАЛІВ

VENTS
  ГРАТКА ВЕТИЛЯЦІЙНА 

ПЛАСТИКОВА 

VENTS
ДВЕРЦЯТА РЕВІЗІЙНІ 

МЕТАЛЕВІ 

ДВ 125 БВС

VENTS
ГРАТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА 

ПЛАСТИКОВА

VENTS
ГРАТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА 

ПЛАСТИКОВА 

ДВ 100 КС

ДВ 430/2

VENTS
ГРАТКА ВЕНТИЛЯЦІЙНА 

ПЛАСТИКОВА 

VENTS
ДВЕРЦЯТА РЕВІЗІЙНІ 

ПЛАСТИКОВІ 

ДВ 100C

Решітка вентиляційна застосовується для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побутових, громадських та промислових 
будівель. Сучасний дизайн та естетичний зовнішній вигляд. У наявності різних розмірів

Решітка вентиляційна застосовується для де-
коративного оформлення виходів припливних 
або витяжних вентиляційних систем побутових, 
громадських та промислових будівель. Сучас-
ний дизайн та естетичний зовнішній вигляд. В 
наявності різних розмірів.

Дверцята ревізійні використовуються для забезпечення швидкого доступу до прихованих вузлів та кому-
нікацій. Встановлюються в стіні або стелі за допомогою розчину або клею. Призначені для використання у 
вологих приміщеннях.В наявності пластикові різних розмірів, металеві під замовлення.

13305000

13305000

13305000

13303000

13305000

13303000

Ґрати вентиляційни

Ґрати  
вентиляційні

Ревізійні дверцята
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ЕЛЕКТРО-БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 
Електроінструмент

Електро- 
бензо- 
інструмент 
та комплектуючі
стр. 135–141

–  Електроінструмент 
– Витратні матеріали  

для електроінструменту

МАКІТА   
ДРИЛЬ З УДАРОМ  

HP1640 

Потужність:  
680 Вт

Ємність  
акумулятора:  

1.3 А·год

Потужність:  
1.4 кВт

МАКІТА   
ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ  

АКУМУЛЯТОРНИЙ DF347DWE 

МАКІТА  
КУТОВА ШЛІФМАШИНА 

9565CVR

       МАКІТА   
ПЕРФОРАТОР  

HR2470 SDS-PLUS 

Потужність:  
780 Вт 

Сила удару: 
2.4 Дж

Потужність:  
450 Вт

Потужність:  
0,72 кВт

МАКІТА  
           ЛОБЗИК  

4329

МАКІТА 
КУТОВА ШЛІФМАШИНА 

GA5030

       МАКІТА   
ТЕРМОПОВІТРОДУВКА 

HG5012K 

Потужність:  
1.6 кВт

Потужність:  
0.19 кВт

Потужність:  
2,2 кВт

МАКІТА  
ВІБРАЦІЙНА ШЛІФМАШИНА 

ВО3710

МАКІТА 
КУТОВА ШЛІФМАШИНА 

GA9020

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Зручний 2-х позиційний перемикач для контролю 
температури та потоку повітря. Захист від перегрі-
ву за допомогою термостата. У комплекті: сопло 
з широкою щілиною, сопло із захистом для скла, 
сопло відбивач. Постачається в кейсі. 
Технічні характеристики: 
Діапазон робочих температур:  
350/500 °C; 
Повітряний потік:  
350/500 л/хв.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Потужний міцний електродвигун з поліпшеною 
системою охолодження. Ергономічний корпус 
інструмента розроблений з урахуванням форми 
руки, забезпечуючи надійне захоплення і зруч-
ність при роботі як однією, так і двома руками. 
Технічні характеристики: 
Частота коливань: 11000 об/хв; 
Робочий хід: 2 мм; 
Розмір підошви: 93 x 185 мм  
Розмір шліфувального паперу: 93 x 228 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Пилонепроникна конструкція, зигзагоподібне 
покриття якоря, додаткова ізоляція статора і 
лабіринтна структура для захисту шарикопід-
шипників. Надійний високоякісний теплостійкий 
електродвигун. Корпус редуктора повертається 
з кроком 90°, що забезпечує більш зручну і 
ефективну роботу з інструментом відповідно до 
завдань різання та шліфування. 
Технічні характеристики: 
Діаметр диска: 230 мм; 
Кількість обертів: 6600 об/хв; 
Шпиндель: M14; 
Діаметр посадочного місця диска: Ø22,23 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Фіксатор вимикача для безперервної роботи. 
Бічна рукоятка для більш зручної роботи з інстру-
ментом. Ключовий затискний патрон. 
Технічні характеристики: 
Максимальна швидкість обертання: 2800 об/хв; 
Максимальний діаметр свердління в бетоні: 16 мм; 
Максимальний діаметр свердління в деревині: 
30 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 13 мм; 
Діаметр затискного патрона: 1.5-13 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Надійний редуктор з металевими шестернями 
і захистом від пилу забезпечує більш тривалий 
термін служби інструмента. Кнопка реверсу. 
Регулювання швидкості.  
Технічні характеристики: 
Напруга: 14.4 В; 
Діаметр затискного патрона: 0.8-10 мм; 
Максимальна глибина свердління в металі: 10 мм; 
Максимальна глибина свердління в дереві: 25 мм; 
Налаштування крутного моменту муфти: 1-4 Нм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Корпус редуктора повертається з кроком 90°, 
що забезпечує більш зручну і ефективну роботу 
з інструментом відповідно до завдань різання та 
шліфування. Функція запобігання повторного за-
пуску. Блокує випадковий запуск навіть за умови 
підключення інструмента до мережі живлення 
при ввімкненому вимикачі. 
Технічні характеристики: 
Діаметр диска: 125 мм; 
Кількість обертів: 12000 об/хв; 
Шпиндель: M14; 
Діаметр посадочного місця диска: Ø22,23 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
3 режими роботи - свердління, свердління з 
ударом і довбання. Обмежувач крутного моменту 
забезпечує зупинку свердла для захисту 
користувача та інструменту від випадкового 
блокування свердла. Нова система реверсу без 
зниження частоти обертання двигуна забезпечує 
більш тривалий термін служби вугільних щіток. 
Технічні характеристики: 
Максимальна швидкість обертання: 1100 об/хв; 
Максимальний діаметр свердління в бетоні: 24 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 13 мм; 
Макс. діаметр свердління в деревині: 32 мм; 
Частота ударів на хвилину: 4500.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Можливість встановлення більш товстого полотна 
(товщиною 1,7 мм). Захисний щиток оберігає 
користувача від тирси та осколків. Опорна плита 
нахиляється на 45°. Важіль для вибору 3 ступенів 
маятникового ходу і прямолінійного різання. 
Технічні характеристики: 
Похилий розріз: 45º; 
Частота ходу: 500-3100 обертів/хв; 
Глибина різання дерева: 65 мм; 
Глибина різання сталі: 6 мм; 
Довжина ходу:  18 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Надійний високоякісний теплостійкий 
електродвигун. Система подвійного захисту від 
проникнення пилу повністю захищає кулькові 
підшипники, зубчасту передачу і двигун від 
бруду та пилу. Міцна і надійна конічна передача 
забезпечує більш тривалий термін служби 
інструмента.
Технічні характеристики: 
Діаметр диска: 125 мм; 
Кількість обертів: 11000 об/хв; 
Шпиндель: M14; 
Діаметр посадочного місця диска: Ø22,23 мм.
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10710207

Мakita
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ЕЛЕКТРО-БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 
Електроінструмент

ЕЛЕКТРО-БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 
Електроінструмент

STANLEY   
ДРИЛЬ БЕЗУДАРНИЙ   

STDR5510 

Потужність:  
550 Вт

Потужність:  
800 Вт

Потужність:  
600 Вт

STANLEY   
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS 

SHR263K

STANLEY  
           ЕЛЕКТРОЛОБЗИК 

STSJ0600

       STANLEY   
           ДРИЛЬ УДАРНИЙ 

STDH8013

Потужність: 
800 Вт

Потужність:  
2 кВт

Потужність:  
750 Вт

STANLEY  
ПІСТОЛЕТ ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ 

STXH2000

STANLEY 
РУБАНОК  
STPP7502

       STANLEY   
УДАРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 

SCH201D2K

Напруга  
акумулятора:  

18 В

Потужність:  
1.6 кВт

Потужність:  
0.9 кВт

STANLEY  
ПИЛКА ЦИРКУЛЯРНА РУЧНА 

STSC1618

STANLEY 
КУТОВА ШЛІФМАШИНА 

STGS9125

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Високошвидкісний двигун забезпечує швидке 
свердління. 22 установки крутного моменту 
дозволять правильно підібрати величину зусилля, 
виходячи з матеріалу і типу робіт. Надпотужний, 
компактний дриль-шуруповерт із високою 
тривалістю автономної роботи. Реверс, друга 
акумуляторна батарея. 
Технічні характеристики: 
Тип патрона: швидкозатискний; 
Ємність акумулятора: 2 А·год; 
Швидкість обертання: 0-350/0-1500 об/хв; 
Діаметр патрона: 13 мм; 
Регулювання крутного моменту: 22.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:   
Гарне балансування конструкції знижує рівень 
вібрації. Має подвійну ізоляцію для роботи без 
заземлення, надійний двигун, потужністю 1,6 кВт, 
який здатний забезпечити їй високу ефективність. 
Технічні характеристики: 
Глибина пропилювання під кутом 90º: 62 мм; 
Глибина пропилювання під кутом 45º: 46 мм; 
Швидкість обертання: 5500 об/хв; 
Діаметр пиляльного полотна: 185 мм; 
Максимальний кут нахилу: 45º.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Інтенсивне охолодження завдяки продуманій 
системі вентиляції. Косозубі шестерні в конструк-
ції редуктора надають інструменту довговічності, 
низької шумності та мінімізують вібрації. Висо-
копродуктивний двигун. 
Технічні характеристики: 
Діаметр диска: 125 мм; 
Кількість обертів за хвилину: 11000 об/хв; 
Різьба шпинделя: М14.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Функція реверсу дає можливіть працювати з різ-
номанітними кріпленнями. Зручне регулювання 
швидкості дозволить вибрати оптимальну швид-
кість свердління. Фіксація кнопки включення 
позбавить оператора від постійного утримування 
кнопки при виконанні тривалого свердління. 
Технічні характеристики: 
Тип патрона: ключовий; 
Максимальна швидкість обертання: 2800 об/хв; 
Максимальний діаметр свердління в деревині: 
25 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 10 мм; 
Розмір патрону: 1.5-10 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Функціонує в 3-х режимах: свердління, сверд-
ління з ударом, довбання, завдяки чому здатний 
виконати широкий спектр завдань. Запобіжна 
муфта оберігає від сильного зворотнього удару 
при заклинюванні буру. Функція реверсу. 
Технічні характеристики: 
Сила удару: 3.4 Дж; 
Кількість обертів за хвилину: 1150 об/хв; 
Максимальний діаметр свердління в бетоні: 26 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 13 мм; 
Макс. діаметр свердління в деревині: 30 мм; 
Частота ударів на хвилину: 4300.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Безключове налаштування кута нахилу підошви 
на 0 °, 15 °, 30 ° і 45 °. Ефективна система видален-
ня тирси, здуває їх з лінії різу, або при підключен-
ні пилососа збирає в мішок. Маятниковий хід (3 
положення) забезпечить продуктивний різ. 
Технічні характеристики: 
Особливі властивості: електронний контроль 
швидкості; 
Похилий розріз: 45º; 
Частота ходу: 800-3000 обертів/хв; 
Глибина різання дерева: 85 мм; 
Глибина різання сталі: 5 мм; 
Глибина різання алюмінію: 15 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Призначена для свердління отворів у дерев’яних 
і металевих виробах, а також, (за допомогою 
ударного механізму) в бетоні та цеглі. Для 
більшої надійності і професійного використання, 
виробник оснастив інструмент металевим 
редуктором. У комплекті також багатопозиційна 
рукоятка, ключ для патрона, обмежувач глибини. 
Технічні характеристики: 
Тип патрона: ключовий; 
Максимальна швидкість обертання: 3000 об/хв; 
Макс. діаметр свердління в деревині: 32 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 13 мм; 
Діаметр свердла: 1.5-13 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Регульований температурний режим для 
якісної обробки різних матеріалів. 2 швидкості 
повітряного потоку.  
Технічні характеристики: 
Діапазон робочих температур:  
+50 - 450 °С....+90-600 °С; 
Повітряний потік:  
300/500 л/хв.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Точний крок регулювання глибини стругання  
0,2 мм. V-подібний паз різного розміру для зняття 
фасок. Налаштовується викид тирси в ліву чи 
праву сторону. 
Технічні характеристики: 
Ширина обробки: 82 мм; 
Глибина обробки: 2 мм; 
Кількість обертів за хвилину: 16500 обертів/хв.
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STANLEY

STARK   
ЕЛЕКТРОДРИЛЬ УДАРНОЇ ДIЇ 

ID-700

Потужність:  
700 Вт

Потужність:  
650 Вт

Потужність:  
750 Вт

STARK   
ЕЛЕКТРОШУРУПОВЕРТ  

EDC 650  
PROFI 

STARK  
ЕЛЕКТРОЛОБЗИК  

JS 750 

STARK   
           ЕЛЕКТРОПЕРФОРАТОР 

SDS-PLUS RH 1110 PROFI 

Потужність:  
1110 Вт

Потужність:  
0,72 кВт

Клас лазера:  
2

STARK  
КУТОВА  

ШЛІФМАШИНА  
AG 720 

STARK 
           ДАЛЕКОМІР  

LD40

STARK   
           ЕЛЕКТРОПЕРФОРАТОР 

SDS-PLUS RH 950 PROFI 

Потужність:  
950 Вт

Потужність:  
0.800 кВт

Клас лазера:  
2

STARK  
ПЛОСКОШЛІФУВАЛЬНА 
МАШИНА ЕЛЕКТРИЧНА  

DWS 800 

STARK 
           ДАЛЕКОМІР  

LD60

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:   
Перфоратор оснащений пилезборним козирком, 
а також глибиноміром. Має три режими: ударний, 
свердління і свердління з ударом. Є електронний 
регулятор швидкості обертання і може змінювати 
напрямок обертання. 
Технічні характеристики: 
Сила удару: 2.42Дж; 
Максимальна швидкість обертання: 1300 об/хв; 
Максимальний діаметр свердління в бетоні: 26 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 13 мм; 
Макс. діаметр свердління в деревині: 30 мм; 
Частота ударів на хвилину: 5500.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Можливість регулювання обертів. LED- підсвічу-
вання, забезпечує ефективну роботу на темній 
ділянці. Потужність ліхтарика - 3,8 Вт. Регулювання 
потужності всмоктування пилу. 
Технічні характеристики: 
Кількість обертів: 1200-2300 об/хв; 
Діаметр шліфувального круга: 180 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:   
Інструмент для вимірювання відстані, площі, 
довжини і об’єму приміщення, для зручності 
передбачений вибір одиниць вимірювання в 
метрах, дюймах і футах. Пристрій запам’ятовує 20 
останніх показників, якими ви можете скориста-
тися. Вбудована функція розмітки, забезпечує 
розділ відрізка приміщення на однакові зони, що 
полегшує завдання по установці вікон, меблів та 
інших монтажних робіт. 
Технічні характеристики: 
Точність, +-мм/м: 2; 
Захист: IP54; 
Лазерний діод 635 нм; 
Максимальний діапазон роботи: 60 м; 
Стандартний час виміру: 0,5с.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Модель оснащена великою кнопкою пуску, що 
дозволить зручно працювати з нею. Є колесо 
для регулювання обертів двигуна, яке значно 
спростить налаштування дрилі для виконання 
певних робіт. Агрегат оснащений потужним дви-
гуном для отримання найкращих результатів.  
Технічні характеристики: 
Тип патрона: ключовий; 
Максимальна швидкість обертання: 2800 об/хв; 
Макс. діаметр свердління в деревині: 25 мм; 
Максимальний діаметр свердління в сталі: 10 мм; 
Діаметр свердла: 1.5-13 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Надійний армований мідний двигун. Регулю-
вання крутного моменту в 19 положеннях + 
режим свердління. Збільшений, прогумований 
кабель 3 м. 
Технічні характеристики: 
Ключові особливості: реверс; 
Тип патрона: швидкозатискний; 
Швидкість обертання: 750 об/хв; 
Діаметр патрона: 13 мм; 
Крутний момент: 22.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Регулювання частоти ходу для виконання робіт 
залежно від матеріалу оброблюваної заготовки. 
Маятниковий хід забезпечить продуктивний різ. 
Лита опорна плита, яка фіксується у різних поло-
женнях для здійснення косого різу під кутом. 
Технічні характеристики: 
Похилий розріз: 45º; 
Частота ходу: 3000 ход/хв; 
Глибина різання дерева: 100 мм; 
Глибина різання сталі: 8 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:   
Чудовий ударний механізм дозволяє витрачати 
мінімум зусиль і часу. Корпус редуктора 
виконаний із міцного алюмінієвого сплаву, 
який захищає всі внутрішні частини інструмента 
від зовнішніх пошкоджень.  Має три режими: 
ударний, свердління і свердління з ударом. 
Технічні характеристики: 
Сила удару: 3.7 Дж; 
Максимальна швидкість обертання: 880 об/хв; 
Максимальний діаметр свердління в деревині: 
32 мм; 
Частота ударів на хвилину: 3800.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Можливість працювати трьома розмірами 
шліфувальних і відрізних дисків - 100 мм, 115 
мм, 125 мм, для виконання широкого спектру 
завдань. Сталеві шестерні редуктора мають 
високий термін експлуатації, що дозволяє довго 
працювати інструментом. 
Технічні характеристики: 
Діаметр диска: 125 мм; 
Кількість обертів: 11000 об/хв; 
Шпиндель: M14.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ:  
Інструмент для вимірювання відстані, площі, 
довжини і об’єму приміщення, для зручності 
передбачений вибір одиниць вимірювання 
в метрах, дюймах і футах. Вибір точки відліку 
дозволяє з легкістю переносити початкову точку 
від задньої площини на передню. 
Технічні характеристики: 
Точність, +-мм/м: 2; 
Захист: IP54; 
Лазерний діод 635 нм; 
Максимальний діапазон роботи: 40 м; 
Стандартний час виміру: 0,5с.
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BOSH   
ЛАЗЕРНИЙ НIВЕЛIР  

GLL 3-15X 

ПАТОН
ВИПРЯМЛЯЧ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 

ІНВЕРТОРНИЙ  
ВДІ-160Р DC MMA/TIG 

ПАТОН 
ВИПРЯМЛЯЧ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 

ІНВЕРТОРНИЙ   
ВДІ-200Е DC MMA 

КОМПРЕСОР  
FL-24 

BALLU 
ЕЛЕКТРИЧНА ТЕПЛОВА ПУШКА 

BKN-3 

Кількість  
променів:  

2

Напруга:  
170-260 В

Напруга:  
170-260 ВПотужність:  

1.5 кВт

Потужність:  
2200 Вт

BOSH   
ЛАЗЕРНИЙ ДАЛЕКОМІР  

GLM 40

ПАТОН 
ВИПРЯМЛЯЧ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 

ІНВЕРТОРНИЙ   
ВДІ-250P DC MMA/TIG 

 ПАТОН 
ВИПРЯМЛЯЧ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 

ІНВЕРТОРНИЙ  
ВДІ-250Е DC MMA

КОМПРЕСОР  
FL-50  

VITALS 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР   

  EH-31 

Клас лазера:  
2 Напруга:  

170-260 В

Напруга:  
170-260 ВПотужність: 

1.5 кВт

Продуктивність: 
411 м³/ч

BOSH   
ЛАЗЕРНИЙ ДАЛЕКОМІР  

GLM 50

ПАТОН 
ВИПРЯМЛЯЧ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 

ІНВЕРТОРНИЙ  
ВДІ-MINI 

ПАТОН 
НАПІВАВТОМАТ 

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ІНВЕРТОРНИЙ   
ПСІ-160S DC MMA/TIG/MIG/MAG 

КОМПРЕСОР  
VFL-50

ELEMENT 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР  

FH-205

Клас лазера:  
2 Напруга:  

170-260 В

Напруга:  
160-260 ВПотужність:  

2.20 кВт

Потужність:  
2000 Вт

Застосовується для визначення відстані до 
об’єкта. Прилад простий і зручний в роботі. Він 
точно виробляє виміри всередині приміщень і на 
відкритих будмайданчиках. Крім того, дозволяє 
працювати з отриманими даними (додавати і 
віднімати).  
Технічні характеристики: 
Точність: +-мм/м: 1.5; 
Захист: IP54; 
Лазерний діод: 635 нм, <1 мВт; 
Максимальний діапазон роботи: 50 м.

Ця «MINI» серія апаратів призначена для 
вимогливих користувачів, кому потрібен 
самий компактний і функціональний апарат на 
номінальному струмі 150А. Плавне регулювання 
струму зварювання. Адаптований до стандартної 
побутової електромережі 
Технічні характеристики: 
Тривалість навантаження:  
40% при 150А, 100% при 94 А; 
Максимальний діючий струм: 180 А; 
Номінальний зварювальний струм: 150 А; 
Максимальна потужність: 5 кВА.

«Інверторний цифровий напівавтомат однокорпу-
сного типу виконання призначений для ручного 
дугового зварювання, аргонодугового зварюван-
ня (АРГ «TIG») і напівавтоматичного зварювання 
(ПА «MIG / MAG») в середовищі захисних газів і 
сумішей на постійному струмі. Широкі можливості 
регулювання параметрів зварювання. 
Технічні характеристики: 
Тривалість навантаження:  
45% при 150А, 100% при 100 А; 
Максимальний діючий струм: 180 А; 
Номінальний зварювальний струм: 150 А; 
Максимальна потужність: 5,3 кВА.

Компресор з прямим приводом і електродвигу-
ном на 2.23 кВт. Поршневий компресор може 
використовуватися як основне джерело тиску 
для пневматичних інструментів. 
Технічні характеристики: 
Ресивер: 50 л; 
Продуктивність: 420 л/хв; 
Живлення: 220 В; 
Тиск: 8 барів.

Модель оснащена механічним термостатом. Вона 
призначена для підлогової установки, що дозво-
лить прогрівати всі приміщення знизу до верху. 
Технічні характеристики: 
Вид нагрівального елемента: спіральний; 
Потужність: 2000 Вт; 
Рекомендована площа обслуговування: 20 кв.м.; 
Кількість швидкостей: 2.

Застосовується для розмітки горизонтальних 
і вертикальних поверхонь. Модель проектує 
2 вертикальні і одну горизонтальну площину. 
Оснащений вбудованим бульбашковим рівнем 
для попереднього вирівнювання приладу. 
Дальність дії моделі - 15 м. Вага - 1,3 кг. У комплекті 
з нівеліром поставляється міні-штатив. 
Технічні характеристики: 
Точність, +-мм/м: 0.2; 
Захист: IP54; 
Лазерний діод: 630-650 Нм, < 1 мВт; 
Максимальний діапазон роботи: 15 м; 
Різь штатива: 5/8.

Зварювальне інверторне джерело струму Патон 
ВДІ-160P має діапазон регулювань зварюваль-
ного струму від 8 до 160 Ампер. Завдяки цьому, 
зварювальник може використовувати електроди 
перетином від 1,6 до 4 мм.  
Технічні характеристики: 
Тривалість навантаження: 70% при 160А; 
Максимальний діючий струм: 215 А; 
Номінальний зварювальний струм: 160 А; 
Діаметр зварювального дроту: до 4 мм.

Інвертор  може працювати з багатьма видами 
електродів: АНО, ЦЛ, УОНІ, ОЗЛ і т.д. Він характе-
ризується максимально спрощеним алгоритмом 
використання (підключення до мережі - робота), 
що робить його оптимальною технікою для 
зварників будь-якої категорії. 
Технічні характеристики: 
Тривалість навантаження:  
40% при 200А, 100% при 126А; 
Максимальний діючий струм: 240 А; 
Номінальний зварювальний струм: 200 А; 
Максимальна потужність: 6,9 кВА.

Модель обладнана надійним однофазним елек-
тричним мотором із тепловим захистом і автома-
тичним повторним стартом. Цифровий манометр 
і регулятор тиску, дозволяють контролювати і 
вибирати найбільш оптимальний рівень тиску 
залежно від складності робіт, що проводяться. 
Технічні характеристики: 
Ресивер: 24 л; 
Продуктивність: 200 л/хв; 
Живлення: 220 В; 
Тиск: 8 барів.

Ультракомпактна теплова гармата нового поко-
ління в ударостійкому корпусі з антикорозійним 
покриттям. Як нагрівальний елемент використо-
вується керамічний нагрівальний елемент класу 
А, головною особливістю якого є економія елек-
троенергії, що отримується за рахунок меншого 
споживання потужності при більшому нагріванні. 
Технічні характеристики: 
Нагрівальний елемент: металокерамічний; 
Рекомендована площа обслуговування: 20 кв.м.

Застосовується для вимірювання довжини, 
розрахунку обсягу і обчислення площі. Прилад 
здійснює вимірювання в діапазоні від 15 см до 
40 м. Головна особливість BOSCH GLM 40 - 
ударостійкий і надійний корпус, що забезпечує 
тривалий термін експлуатації приладу. 
Технічні характеристики: 
Точність, +-мм/м: 1.5; 
Захист: IP54; 
Лазерний діод: 635 нм, <1 мВт; 
Максимальний діапазон роботи: 40 м.

Інверторний випрямляч призначений для ручного 
дугового зварювання (РДС) і аргонодугового 
зварювання (АРГ «TIG») на постійному струмі. Це 
«Professional» - серія з широкими можливостями 
регулювання параметрів зварювання. 
Технічні характеристики: 
Номінальна потужність: 6,9 - 7,7 кВА; 
Максимальний діючий струм: 335 А; 
Номінальний зварювальний струм: 250 А; 
Тривалість навантаження: 70% при 250 А.

“Призначений для робіт у режимі ручного 
дугового зварювання ММА. Ця модель 
при досить скромних габаритах і вазі 
характеризується високими зварювальними 
характеристиками. Електроніка надійно захищена 
від впливу пилу і вологи. 
Технічні характеристики: 
Тривалість навантаження:  
40% при 250А, 100% при 158 А; 
Максимальний діючий струм: 300 А; 
Номінальний зварювальний струм: 250 А; 
Максимальна потужність: 8,8 кВА.

Двоциліндровий поршневий компресор 
обладнаний однофазним електродвигуном 
зі спеціальною системою від перегріву, яка 
захистить мотор від можливого перевантаження. 
Технічні характеристики: 
Ресивер: 50 л; 
Продуктивність: 200 л/хв; 
Живлення: 220 В; 
Тиск: 8 барів.

Використовується для обігріву і вентиляції 
житлових, виробничих і допоміжних приміщень 
невеликого обсягу; сушка стін і стель при 
виконанні ремонтних робіт; сушка білизни тощо. 
Технічні характеристики: 
Рекомендована площа обслуговування: 30 кв.м; 
Термостат: є; 
Мінімально споживана потужність: 1500Вт.
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Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
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Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

FORTE 
БЕНЗОГЕНЕРАТОР  

FG6500E 

СТАЛЬ 
ЕЛЕКТРОФАРБОПУЛЬТ  

Ф 750 П 

Номінальна  
потужність:  

5 кВт

Потужність:  
0.75 кВт 

FORTE 
           БЕНЗОГЕНЕРАТОР  

FG3800

ПНЕВМОПІСТОЛЕТ  
TIG-5 WERK 

Номінальна  
потужність: 

2.8 кВт

Тиск: 
8 барів

            ГЕНЕРАТОР 
БЕНЗИНОВИЙ  

WPG3600E 

ФАРБОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧНИЙ  
SG-1120G FORTE

Номінальна  
потужність:  

2.5 кВт

Робочий  
тиск:  

3.5 - 5 атм

Генератор може застосовуватися в якості 
резервного або автономного джерела живлення. 
Відмінною особливістю цієї електростанції є вели-
кий паливний бак і економна витрата палива, що 
дозволяє використовувати генератор тривалий 
час без дозаправки. Бензиновий генератор 
оснащений надійним 4-х тактним двигуном із 
ручним запуском. 
Технічні характеристики: 
Кількість фаз: однофазний; 
Максимальна потужність: 2.8 кВт;  
Об’єм паливного бака: 16 л; 
Тривалість автономної роботи: 11 год.

Ергономічна і зручна рукоятка, мала вага пневмо-
інструменту зроблять тривалу і об’ємну роботу 
максимально комфортною. 
Технічні характеристики: 
Діаметр форсунки: 1.5 мм; 
Об’єм контейнера: 0.6 л; 
Матеріал контейнера: пластик; 
Витрата повітря: 160 - 230 л/хв; 
Вхід для повітря: 1/4''.

Бензиновий генератор найчастіше використову-
ється як аварійне джерело живлення місцях, де 
бувають часті перебої з електропостачанням або 
немає електрики зовсім. Генератор оснащений 
потужним 4-х тактним бензиновим двигуном  
у 5000 Вт, електростартером, посиленою рамою, 
а також рядом захистів для запобігання поломок 
або перегріву апарата. 
Технічні характеристики: 
Кількість фаз: однофазний; 
Максимальна потужність: 5.5 кВт; 
Тривалість автономної роботи: 11 год.; 
Об’єм паливного бака: 25 л.

Легкий побутовий інструмент, який використову-
ється для нанесення лакофарбових матеріалів 
на різні поверхні. Фарбопульт відповідає спеці-
альним вимогам до техніки безпеки, обладнаний 
внутрішньою ізоляцією, що істотно знижує 
небезпеку отримання травм від удару електрич-
ним струмом. 
Технічні характеристики: 
Діаметр форсунки: 2 мм; 
Об’єм контейнера: 0.8 л; 
Продуктивність: 180 мл/хв; 
Матеріал контейнера: пластик; 
Робочий тиск: 0.3 - 0.4 бар.

Генератор призначений для автономного 
електропостачання в повторно-короткочасному 
режимі споживачів побутового або аналогічного 
призначення. Може використовуватися в 
якості джерела резервного живлення як при 
значних перепадах, так і при повному зникненні 
електроживлення. 
Технічні характеристики: 
Кількість фаз: однофазний; 
Максимальна потужність: 3 кВт; 
Об’єм паливного бака: 15 л; 
Тривалість автономної роботи: 11 год.

Зручна конструкція рельєфної ручки і зручний 
курок сприяють міцному захопленню і максималь-
но комфортному використанню. Цей інструмент 
працює за допомогою стисненого повітря, що 
подається під тиском, створюваним компресором. 
Технічні характеристики: 
Діаметр манометра: 50 мм; 
Робочий тиск: 1 - 8 барів; 
Шкала манометра: 0 - 15 барів; 
Вхід для повітря: 1/4”.

20305204

10718216

10718275

10718236

10718274

10718368

Генератори

Фарбопульт

ЕЛЕКТРО-БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 
Витратні матеріали та ручний інструмент

ЕЛЕКТРО-БЕНЗО-ІНСТРУМЕНТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 
Електроінструмент

Біти та подовжувачі

Біта з обмежувачем

10706400
В асортименті велика кількість різних типів і розмірів змінних насадок, подовжувачів 
для шурупокрутів.Біта  PH, PZ, TORX

Магнітний тримач 
для біт

Бури

Бури Sds-plus 10706100

Свердла, бури окремо та в наборах по дереву, металу, плитці та 
бетону. Різних довжин і діаметрів.Свердло метал, дерево

10706200
Свердло скло, кафель 

Коронки по дереву та бетону

Коронки SDS-plus з 
центрувальним сверлом 

10706300
Коронки для просвердлювання отворів у керамічній облицювальної плитки, цеглі, 
дереві, гіпсових плитах та бетону.

Міксери для дриля

Міксер для сухих 
сумішей 

10704900
Різні насадки для міксерів для перемішування важких і густих матеріалів, таких як 
сухі будівельні суміші та фарби

Міксер для фарби 

Круги абразивні 

Диск пелюстковий 
конічний 

10714200 Шліфувальні круги для обробки металу та дереваДиски самозачипні 

Круг фібровий 

Диски алмазні та пильні

Алмазний відрізний 
круг 

10705100
Алмазні відрізні диски для кутових шліфмашинок по бетону, 
асфальту, клінкеру і плитці, також пильні диски по дереву.

Диск пильний по 
дереву 

Диск пильний для 
алюмінію  з адаптером 

Диски відрізні

Круг відрізний

10705000 Відрізні і зачисні круги по металу різного діаметру і товщини.

Круг зачисний

Стрічки нескінченні

Стрічка абразивна 
нескінченна 

10714300
Шліфувальні стрічки для обробки металу, деревини, фарб і лаків на ручної 
шліфувальної машинки.

Щітки по металу

Щітка торцева, 
плетений дріт 

10711000
Щітки торцеві з дротом для кутових шліфувальних машин. Призначена для робіт по  
бетону, металу і лакофарбовим покриттям.

Патрони

Патрон 10718273 Запасний патрон для дриля з ключем

Електроди

Електроди 12510000

Універсальний електрод для широкого застосування в промисловості та побуті зі зменше-
ною величиною виділення зварювального аерозолю. Призначений для ручного дугового 
зварювання на постійному або змінному струмі рядових і відповідальних конструкцій з 
низковуглецевих марок сталей.
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РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Вимірювальний інструмент 

– Вимірювальний інструмент 
– Засоби захисту  

та прибирання 
– Малярний інструмент 

– Ручний інструмент 
– Ящики і органайзери

Ручний 
інструмент, 
спецодяг
стр. 143–151

STANLEY 
РІВЕНЬ ПЛАСТИК  

3 КАПСУЛИ 

КУТНИК  
БУДІВЕЛЬНИЙ  ЛЮМІНІЄВИЙ

РОЗМІЧАЛЬНИЙ ШНУР  
У КОРПУСІ 

KAPRO
РІВЕНЬ  
SPIRIT 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 
ЕЛЕКТРОННИЙ 

ПОРОШОК  
КРЕЙДЯНОЇ

РІВЕНЬ  
ВОДЯНИЙ  

БУДІВЕЛЬНИЙ 

РУЛЕТКА  
ВИМІРЮВАЛЬНА

ОЛІВЕЦЬ  
БУДІВЕЛЬНИЙ 

10704600

10704600

107047002

10704600

10704700

107047002

10704600

107047003

107047001

Для проведення різних технічних і будівельних вимірювань вже давно використовують 
вимірювальний інструмент. Ніяк не обійтися без цього різновиду ручного інструмента.  
Ці інструменти забезпечать точність, якість і швидкість виконуваних робіт.

Вимірювальний інструмент
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РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Засоби захисту та прибирання 

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Засоби захисту та прибирання 

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання
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та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

КАСКА  
БУДІВЕЛЬНИКА 
ПОМАРАНЧЕВА

РУКАВИЧКИ

ЖИЛЕТ  
СИГНАЛЬНИЙ 

ПОМАРАНЧЕВИЙ  

СТРІЧКА  
СИГНАЛЬНА  

БІЛО-ЧЕРВОНА

МАСКА РЕСПІРАТОР  
ЗІ ЗМІННИМИ ФІЛЬТРАМИ

ПЛІВКА  
З КЛЕЙКОЮ СТРІЧКОЮ 

АНТИБРИСК

МАСКА ЗВАРЮВАЛЬНИКА 
ХАМЕЛЕОН 

LIMEX EXPERT MZK-500D

 РУКАВИЧКИ ГУМОВІ 
ОЛІЄСТІЙКІ  

З МАНЖЕТОМ

КОМБІНЕЗОН 
МАЛЯРСЬКИЙ

МІШКИ  
ПІД БУДІВЕЛЬНЕ  

СМІТТЯ

НАВУШНИКИ  
АТЕСТОВАНІ

ПЛІВКА МАЛЯРНА  
20 мкм

ЩИТОК  
ЗАХИСНИЙ 

РУКАВИЧКИ  
ШКІРЯНІ  

СТОВЩЕНІ

ОКУЛЯРИ  
ЗАХИСНІ 

ГОФРОКАРТОН  
2-Х ШАРОВИЙ

Розмір: 
1,05х20м

Розмір: 
20х2 м

Розмір: 
4х5 м

Розмір: 
20 м х 30 см

НАКОЛІННИКИ ГУМОВІ  
СТОВЩЕНІ 

2 ШТ.

ПАПІР  
АНТИБРИСК

10701500 10701200

10701500 10701500

10701500 10701400

10701500 10701200

10701500 10701300

10701500 10701400

10701500 10701200

10701500 10701400

10701500 10701400

Виконання ряду будівельних робіт пов’язане з ризиком отримання травм, щоб запобігти 
травмам, майстртми використовують засоби індивідуального захисту. Це каски, окуляри, 
рукавички, наколінники, рукавиці, маски, навушники. У наявності є різні моделі.

Виконання ряду будівельних робіт пов’язане з ризиком отримання травм, щоб запобігти 
травмам, майстртми використовують засоби індивідуального захисту. Це каски, окуляри, 
рукавички, наколінники, рукавиці, маски, навушники. У наявності є різні моделі.

Засоби захисту та прибирання Засоби захисту та прибирання
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Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
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Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
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РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Малярний інструмент

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Ручний інструмент

ANZA 
ВАЛИКИ ВЕЛЮР ДЛЯ ДУЖЕ 

ГЛАДКИХ ПОВЕРХОНЬ 
ELITE MOHAIR

STANLEY
БОКОРІЗИ

ВАЛИКИ  
АЕРАЦІЙНІ   
З РУЧКОЮ 

STANLEY
ВИКРУТКИ  

ДІЕЛЕКТРИЧНІ
CR-MO

МАКЛОВИЦІ СТАМЕСКИ  
З ПЛАСТМАСОВОЮ 

РУКОЯТКОЮ

ANZA 
ВАЛИКИ ДЛЯ ПОВЕРХОНЬ 

СЕРЕДНЬОЇ ТЕКСТУРИ 
ELITE TITEX

STANLEY
ДОВГОГУБЦІ

ВАЛИКИ  
ПРИТИСКНІ  

ГУМОВІ

STANLEY
НАБОРИ,  

ВИКРУТКА  
PISTOL GRIP RATCHET

ПІДДОН  
ДЛЯ ФАРБИ 

ЗУБИЛА  
З ГУМОВОЮ  
РУКОЯТКОЮ

ВАЛИК  
СТРУКТУРОВАНИЙ 

ГОРОШОК 

STANLEY
           ПЛОСКОГУБЦІ  

ANZA 
ЩІТКА ПЛОСКА 

ELITE

ВИКРУТКА  
З ТРІСКАЧКОЮ  

+ НАСАДКИ 

ПОДОВЖУВАЧ 
ELITE

НАПИЛКИ  
ПО МЕТАЛУ

2141340 10707100

10703700 10707200

10703036 10707800

2141340 10707100

10703500 10707200

10703900 10707800

10703600 10707100

10703001 10707200

10703400 10707800

Малярський інструмент застосовується на завершальній стадії оздоблювальних і ремонтних 
робіт. До малярського інструмента відносять: різні кисті, валики і додаткові матеріали для 
малярних робіт. Крім цього є валик аераційній. Являє собою пластмасовий ролик з голками 
та використовується при заливці бетонної підлоги для запобігання скупченню повітря  
в будівельній масі.

Ручний інструмент - це компактність, надійність, зручність експлуатації і висока 
продуктивність. Цей вид інструмента незамінний для проведення таких робіт, як обробка 
металу, пластику, деревини та інших видів матеріалу. Цей інструмент можна використовувати 
як у побуті, так і в професійних цілях.

Малярний інструмент Ручний інструмент



149148

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Ручний інструмент

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Ручний інструмент

КЛЮЧІ  
РІЖКОВО-НАКИДНІ CR-V

ANZA 
ШЛІФУВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПРОФЕСІЙНИЙ

Розмір: 
230 мм

Тип: 
Зубчата

            КИЯНКИ  
ГУМОВІ

ШПАТЕЛЬ  
ЗУБЧАСТИЙ 

НОЖІВКИ  
ПО ДЕРЕВУ 

            ПЛИТКОРIЗИ 

КЛЮЧІ  
ТРУБНІ НАКИДНІ

ANZA 
ШПАТЕЛЬ  

СТАЛЬНИЙ

            МОЛОТКИ ANZA 
ШПАТЕЛЬ  

ДЛЯ РОЗРІВНЮВАННЯ ШПАЛЕР

            НОЖІВКИ  
ПО ГАЗОБЕТОНУ

            ПІСТОЛЕТИ  
ДЛЯ МОНТАЖНОЇ ПІНИ

КЛЮЧИ  
ШЕСТИГРАННІ

ХАРДЕКС 
ГЛАДИЛКА  

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ  
РУЧКА 2К

            СОКИРИ             ПРАВИЛА

НОЖІВКИ  
ПО ГІПСОКАРТОНУ 

            ПІСТОЛЕТИ  
ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 

10707300 10704400

10707700 10704300

10707500 10708100

10707400 10704400

10707700 107041001

10707500 10707600

10701700 10704400

10707700 10704500

10707500 10707600

Ручний інструмент - це компактність, надійність, зручність експлуатації і висока 
продуктивність. Цей вид інструменту незамінний для проведення таких робіт, як обробка 
металу, пластику, деревини та інших видів матеріалу. Цей інструмент можна використовувати 
як в побуті, так і в професійних цілях.

Ручний інструмент - це компактність, надійність, зручність експлуатації і висока 
продуктивність. Цей вид інструменту незамінний для проведення таких робіт, як обробка 
металу, пластику, деревини та інших видів матеріалу. Цей інструмент можна використовувати 
як в побуті, так і в професійних цілях.

Ручний  
інструмент

Ручний інструмент



151150

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  

та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  

системи

Утеплювач  
і звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 

деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 

матеріали

Двері  
і покриття  

для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 

водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  

та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 

спецодяг

Загально- 
будівельні 
матеріали

Ґрунтівки

Будівельні  
суміші  
та допоміжні 
матеріали

Декоративна 
штукатурка

Гіпсокартонні  
та стельові  
системи

Утеплювач і 
звукоізоляція

Покрівля

Гідроізоляція

Дерево-плитні 
матеріали  
та захист 
деревини

Кріплення

Лакофарбові 
матеріали

Клея і 
герметизуючі 
матеріали

Двері  
і покриття  
для підлоги

Електротехнічне 
обладнання

Водопостачання, 
сантехніка та 
водовідведення

Вентиляційні 
системи

Електро-бензо- 
інструмент  
та комплектуючі

Ручний  
інструмент, 
спецодяг

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Ручний інструмент

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЯГ 
Ручний інструмент, ящики і органайзери 

STANLEY
НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ 
ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РІЗ

Тип: 
УНІВЕРСАЛЬНІ

                ТАЧКИ  
БУДІВЕЛЬНІ

            ПЛАШКИ 

                ВІДРА  
ОЦИНКОВАНІ

            КЕЛЬМИ STANLEY
           ЯЩИКИ  

ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ 

ХАРДЕКС
           НОЖИ  

УНІВЕРСАЛЬНІ

                ЛОПАТИ

            СТЕПЛЕРИ 
БУДІВЕЛЬНІ

                ВІДРА  
БУДІВЕЛЬНІ, ПЛАСТМАСОВІ

STANLEY
           СТРУБЦИНИ

STANLEY
           ОРГАНАЙЗЕРИ 

ВЕРТИКАЛЬНІ

            РУБАНОК  
ПО ГІПСОКАРТОНУ

                ДРАБИНИ  
МЕТАЛЕВІ

ХАРДЕКС
ЩІТКИ СТАЛЕВІ

                ТАЗИ  
БУДІВЕЛЬНІ ПРЯМОКУТНІ

            СТУСЛО  
БЕЗ ПИЛКИ 

STANLEY
           ОРГАНАЙЗЕРИ

10707100

10702500

10708300

10702200

10704200 10724000

10706500

10702300

10707900

10702200

10706600 10724000

10706700

10702600

10711000

10702200

10706600 10724000

Ручний інструмент - це компактність, надійність, зручність експлуатації і висока 
продуктивність. Цей вид інструменту незамінний для проведення таких робіт, як обробка 
металу, пластику, деревини та інших видів матеріалу. Цей інструмент можна використовувати 
як в побуті, так і в професійних цілях.

Ручний інструмент - це компактність, надійність, зручність експлуатації і висока 
продуктивність. Цей вид інструменту незамінний для проведення таких робіт, як обробка 
металу, пластику, деревини та інших видів матеріалу. Цей інструмент можна використовувати 
як в побуті, так і в професійних цілях.

Органайзери для інструментів забезпечують можливість зберігання великої кількості 
інструментів невеликого розміру, а також дрібних деталей і кріплень. Наявність орга-
найзера - запорука порядку на робочому місці. Органайзери розрізняються за розмі-
ром, кількістю відділень, наявності рукоятки, дизайну.

Ручний інструмент

Ручний інструмент

Ящики і органайзери 




