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КЕРУВАННЯ ДОЩОВОЮ ВОДОЮ ВІД
КОМПАНІЇ «PIPELIFE»
Дощова вода стікає із щільних і водонепроникних поверхонь (даху, вулиці, стоянки) безпосередньо у зливову
каналізацію. Надходження дощової
води до очисних споруд спричиняє
додаткове навантаження на мережі,
зниження ефективності й підвищення
вартості очищення. Зливання дощової води в каналізацію призводить до
необхідності монтажу труб більшого діаметра, а, отже, до значного збільшення
фінансових витрат.
Ситуацію з водовідведенням ефективно вирішує компанія «PIPELIFE» за
допомогою системи STORMBOX для спорудження сховищ зі збору й розподілу
дощової води.
Правильне використання й керування дощовими водами у місцях їхнього
виникнення може також знизити ризик
затоплення.
Вирішення даної проблеми можливо
за умови збору дощової води у місцях її
утворення. Залежно від потреб система
STORMBOX дає змогу зібрану воду як
зберігати, так і дати їй можливість проникати у ґрунт.
Відведення дощових вод у землю
таким способом рятує вас від оплати за
відведення води в каналізацію.
Зібрану воду можна використовувати
для господарських потреб.

Розміри модуля STORMBOX (Д х Ш х У):
1200 х 600 х 300 мм.
Фахівці ЗАТ «ТЕХІНКОМЦЕНТР» готові
надати додаткову інформацію й консультацію щодо цієї системи. Спеціальні
внутрішні вертикальні й горизонтальні кріплення конструкції забезпечують
дуже високу її міцність, зберігаючи при
цьому максимальний простір - обсяг
складування сягає 95,5%.
З модулів STORMBOX складають цілісну конструкцію. При цьому вертикальні
й горизонтальні розміри залежать від
потреб замовника (розмір залежить
від площі інфільтраційної поверхні й
коефіцієнта водопроникності ґрунту).
Малі розміри модуля дають змогу складати конструкції різних параметрів.

ТОВ «Техінкомцентр»
тел.: (044) 403-80-83, (050) 311-73-06
м. Київ, вул. Святошинська, 23
www.pn20.com.ua, www.stormbox.com.ua

СТІНИ ВЛІТКУ ОСТУДЯТЬ, А ВЗИМКУ ЗІГРІЮТЬ
Система трубопроводів RADOPRESS
WATT концерну «PIPELIFE» – оптимальне рішення для обігрівання/охолодження стін та стелі.
Поверхні стін обігріваються або прохолоджуються трубами PE-RT діаметром
усього лише 10 мм (а це зберігає житловий простір).
Настінне опалення може застосовуватися як самостійно, так і у поєднанні
з підлоговим і радіаторним.
Ця новинка від «PIPELIFE» не потребує спеціальної підготовки стін і «працює» під звичайною штукатуркою.

Збільшення опалювальної поверхні
призводить до зменшення температури води у системі опалення, що значно
знижує енерговитрати.
Метод настінного обігрівання/охолодження приміщень створює комфортний
мікроклімат: легка прохолода влітку,
м’яке тепло взимку.
Немає різких перепадів температур і
протягів як при кондиціонуванні, низька конвекція при опаленні знижує циркуляцію пилу.
Система теплих стін RADOPRESS WATT
концерну «PIPELIFE» поліпшить ваше
самопочуття й заощадить ваші гроші.
Систему застосовують у житловому
будівництві, готелях, спортивних спорудах, оранжереях, офісах тощо.

ТОВ «Техінкомцентр»
тел.: (044) 403-80-83, (050) 311-73-06
м. Київ, вул. Святошинська, 23
www.pn20.com.ua, www.stormbox.com.ua

Місце проведення: виставковий центр
«Шувар-Експо» (м. Львів, вул. Хуторівка, 4-Б)
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Перша лінія оборони
вашого будинку
Як продовжити термін експлуатації будинку та зекономити
на ремонті будівлі? Розпочніть з облаштування надійної системи зовнішнього водовідведення з даху будівлі.
Серед наявних водостічних систем
найнадійніші ПВХ-водостоки, які, окрім
міцності, відрізняються ще і привабливим зовнішнім виглядом. Вони заслужили довіру забудовників спочатку за кордоном, а пізніше і в Україні. Водостічні
системи з ПВХ стійкі до корозії, прості
в монтажі та надійні в експлуатації.
Для того, щоб бути впевненим у якості
водостічної системи, обирайте перевірених європейських виробників. Зверніть
увагу на відповідність характеристик
виробів кліматичним умовам своєї місцевості. Для прикладу, ми обрали польські
водостоки PROFiL, які користуються
попитом у різних регіонах України вже 14
років. Вони виробляються у Європі більше 30-и років, сертифіковані в Україні та

відповідають міжнародному стандарту
ISO 9001:2000.
Ті, хто давно встановив водостоки
PROFiL, кажуть, що вони успішно справляються з великими дощовими, сніговими і вітровими навантаженнями. Споживачі також відзначають кілька важливих
деталей:
 ТМ PROFiL надає найтривалішу
гарантію – 10 років;
 дуже зручний монтаж системи – елементи просто з’єднують і замикають.
Компоненти водостоку залишаються герметичними при різкому перепаді температур – ущільнювачі з каучуку попереджають протікання;
 вироби стійкі до ультрафіолету і
атмосферних опадів. Пластик пофарбова-

ний рівномірно по всій товщині та довго
зберігає первинний колір;
 можна вибрати будь-який із п’яти
поширених кольорів водостоку, в тому
числі і дуже популярний – червоний.
Вдало підібрана водостічна система
захистить будівлю і доповнить її архітек-

турний вигляд. І, основне, пам’ятайте:
якісні водостоки вибирають ті, хто дбає
про комфорт і надійність свого будинку.
Детальніше
про водостоки читайте на сайті

www.profil.com.ua

Наскільки важливий енергоаудит будівель
Зростання ціни газу, вугілля, електроенергії стало незворотним явищем. Протидіяти цьому можна лише зниженням тепловтрат будинку. Доброю новиною є величезний потенціал енергозбереження будинків в Україні. Тому сам процес скорочення
тепловтрат є економічно вигідним.
Перш ніж впроваджувати заходи з енергозбереження, слід оцінити їхню ефективність та доцільність.
Саме з цією метою проводять енергоаудит, оскільки
не варто витрачати гроші на утеплення, якщо потенціал енергозбереження будинку вичерпаний. Є й друга
крайність – коли значно дешевше побудувати житло
заново, аніж латати фундамент, стіни і дах дірявого та
вологого будинку.

Види енергоаудиту

Є різні види аудиту. Досить поширеним є попередній аудит, коли власники будинку самотужки знаходять місця найбільших витоків енергії, встановлюють
межі економії та граничні інвестиції, використовуючи
домашні калькулятори тепловтрат з урахуванням кліматичних умов конкретного регіону. Справді, при відомих структурах огороджувальних конструкцій будинку і показах лічильників газу та електроенергії досить
легко отримати тепловтрати помешкання і порівняти їх з наявними. Більше того, за допомогою такого
калькулятора можна приблизно прогнозувати ефект
ущільнення й утеплення зовнішніх огороджувальних
конструкцій будинку, також для цього потрібні кошти.
Звичайно, слід остерігатися тотальних ефектів, коли

Назва етапу

завдяки застосуванню пластикових вікон і пінопласту
блокується доступ повітря до приміщень, що призводить до поширення грибків, плісняви і небезпечних
захворювань мешканців, спричинених цими мікроорганізмами.
Якщо пропоновані заходи не дали відчутного ефекту,
а потенціал будинку не вичерпаний, то слід запросити фахівців для проведення більш ретельного аналізу
і пошуку прихованих резервів. Для детального аудиту
слід мати прилади обліку витоку енергії (тепловізори,
термометри із запам’ятовуванням інформації, датчики
вологості тощо).
Детальний енергоаудит базується на ретельно
опрацьованому проекті, де теплові надходження
компенсують тепловтрати. Після отримання реальних даних й уточнення механізму тепловтрат приймають рішення щодо термомодернізації будівлі.
На цьому етапі ключовими питаннями є такі:
 Чи можливо впровадити конкретний захід?
 Чи захід задовольняє вимоги до мікроклімату у
приміщеннях?
 Чи зменшується споживання енергії?
 Наскільки зменшуються видатки на енергію?

Виконувані роботи

Приготування

Ознайомлення з документацією (тип будівлі, система опалення, джерело енергії, споживання енергії за останні 3 роки, поверхові плани з технічним описом).

Обстеження

Обстеження стану огороджувальних конструкцій, систем опалення, вентиляції, водопідготовки, освітлення, особливості їх експлуатації .

Опис стану
будівлі

Опис зовнішніх стін, вікон, даху, підвалу, рівня зношеності технічних систем будинку (опалення, вентиляція, водопостачання, електроенергія).

Енергетичні
розрахунки

Визначення чистого споживання енергії, її системного розподілу (опалення, водопостачання, вентиляція, освітлення, побутові прилади тощо). Написання плану заходів щодо
зменшення тепловтрат огороджувальними конструкціями будинку і заміни енергетичного
обладнання на ефективніше.

Економічні
розрахунки

Розрахунок заощаджень енергії і коштів від кожного заходу на основі калькулятора тепловтрат і градусо-діб конкретної місцевості.
Визначення терміну окупності від запропонованих заходів.

Потенціал енергоощадності
Звіт за підсумками енергоаудиту
Презентація
звіту

Визначення потенціалу енергоощадності будинку як різниці між дійсним і прогнозованим
споживанням енергії.
Опис стану будівлі й енергетичних характеристик, пропоновані заходи, отриманий потенціал енергоощадності, окупність і фінансові вигоди, необхідність запровадження енергоменеджменту.
Ознайомлення власника будинку з результатами енергоаудиту, спираючись на економічний ефект. Наголошення вигідності
термомодернізації будинку з подальшим моніторингом енерговитрат.

Продуктом енергоаудиту є пріоритетний перелік
заходів з енергозбереження (згідно з їх важливістю),
який є основою для прийняття рішень власником
будівлі.
Отже, енергоаудит зводиться до послідовності етапів, на кожному з яких виконують відповідні роботи.
Нижче, в таблиці, подані основні етапи енергоаудиту,
на основі яких можна зрозуміти, як він відбувається і
що є його кінцевим результатом.
На завершення слід зазначити, що енергоаудит кожної будівлі є індивідуальним, оскільки будь-яка будівля має свої конструктивні особливості, які можуть
впливати на енергетичні характеристики будинку.

Мікропроцесорний термометр
Із метою полегшення проведення енергоаудиту
нами розроблений і проходить випробування мікропроцесорний термометр.
Він має два датчики температури і здатний
запам’ятати температуру протягом тижня. Роздільна здатність термометра – 12 хвилин. Результати
роботи термометра подано на Рис.1 при дослідженні реакції будівлі офісного центру на тимчасове
вимкнення системи опалення.
Точками верхньої кривої є температура всередині,
а нижньої – зовні будинку.
Отже, протягом 4-х годин вимкнення опалення
будинку не було критичним. Більше того, ще чотири години наступного дня охолоджування будинку
було незначним, а сам процес повернення до нормальної температури тривав лише 2 години.

Рис. 1. Результати дослідження реакції будівлі
офісного центру на тимчасове вимкнення системи
опалення
Юрій Дудикевич, Богдан Грабінський
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Серія осінніх семінарів
для спеціалістів будівельної галузі
у вересні-листопаді 2013 р.
Методичний центр «Будівництво - сучасні технології», «АВКСозидатель» (м. Дніпропетровськ) і ТОВ «Інкомсервіс» (м. Київ)
організовують серію осінніх семінарів для фахівців будівельної
галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних
та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних
матеріалів та технологій. Осінь 2013».
Перелік основних доповідей

Нові нормативні документи з експертизи та проектування, їхній вплив на
порядок виконання та вартість проектних і будівельних робіт.
 Новий порядок проведення експертизи проектної документації на будівництво, ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012.
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів
будівництва».
 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
 Новий
національний стандарт
ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва». Правила
переходу на нову нормативну базу довгострокових проектів і вже діючих договорів.
 Обгрунтування вартості будівельних ресурсів згідно нового національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013
«Правила визначення вартості будівництва».
 Розробка та використання укрупнених кошторисних норм (комплексних
позицій) на стадії проектування та в ході
будівельних робіт.
 Планування і контроль виконання


робіт на основі кошторисів, складених
в кошторисних програмних комплексах.
Автоматизоване складання календарних
графіків виконання будівельних робіт.
Новий ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів».
До участі запрошуються керівники
і спеціалісти організацій будівельної та
житлово-комунально галузі, замовники,
інвестори та проектанти.
Учасники можуть відвідати майстеркласи з експлуатації кошторисних ПК,
де провідні представники розробників
кошторисного ПЗ демонструватимуть
роботу нових функцій програм і розглядатимуть практичні задачі. Учасники зможуть безкоштовно здати тест для
отримання сертифікату «Будівництвосучасні технології», задати запитання,
висловити свої пропозиції та зауваження щодо покращення програмного
забезпечення.
Семінари відбудуться за участі та підтримки Асоціації розробників і розповсюджувачів кошторисних програм.
Для участі в семінарі достатньо
заповнити анкету і зареєструвати її у
організатора обраного семінару або відправити на електронну пошту:
conf2013@ssb.if.ua
тел.: (0342) 77-72-08
Детальніше – www.mcbct.com.ua

Місто

Дата

Організатор
семінару

Телефон
організатора

Хмельницький

27 вересня

Хмельницьке ЦНІІ

(0382)65-76-04
(050)376-75-33

Одеса

7 жовтня

ТОВ «Інкомсервіс»

(048)787-64-14
(066)763-05-75

Сімферополь

9 жовтня

ТОВ «АВІ Центр»

(0652)70-77-07
(0652)51-59-99
(0652)50-53-73

Кривий Ріг

11 жовтня

ТОВ «Інкомсервіс»

(044)236-15-09

Дніпропетровськ

21 жовтня

ТОВ «IT Сервіс»

(056)785-46-28

Донецьк

23 жовтня

Компанія «АМІ»

(062)385-48-88

Луганськ

25 жовтня

ПП «Янус»

(06452)4-92-92

Луцьк

5 листопада

ПП «ССБ Електронікс»

(0342)72-48-03

Полтава

12 листопада

ТОВ «Інфосвіт ІТ сервіс»

(0532)69-38-21
(0532) 612-944

Харків

14 листопада

АУЦ «Квантор V»

(057) 719-52-86

Київ

19 листопада

ТОВ «Консалтингова
компанія «Акцепт»

(044)491-25-88
(044)379-05-65

Львів

26 листопада

ПП «ССБ Електронікс»

(0342)72-48-03

Про вартість участі та детальну інформацію щодо організації конкретного семінару
запитуйте у організатора або координатора.

23 вересня – 20 жовтня 2013

Вилази на дах

для неопалюваних приміщень
Експлуатаційний вихід на дах – один із основних елементів правильної покрівлі. Усі вилази VELUX ззовні виглядають як звичайне мансардне вікно і гармонують з іншими
вікнами VELUX, якщо такі передбачені конструкцією даху.
Вилази на дах підходять до будь-якого даху з кутом нахилу
20°-60° (65° для GVT).
Найпопулярнішою моделлю серед вилазів
VELUX є вікно – люк VELTA для неопалюваних
нежитлових приміщень під дахом. Ця модель є
невибагливою в догляді та доступною по ціні.
Коробка вікна дерев’яна, тоді як поворотна рама
алюмінієва.
Перевагою вилазу VELTA є можливість відчинення по боковій або верхній осі. Як правило,
вибір варіанта відчинення здійснюється на етапі
встановлення вилазу. Але навіть під час експлуатації вилазу Ви легко можете змінити місце розташування завісів.
Основні характеристики:
 Рама фіксується в трьох положеннях для провітрювання.
 Можливість вибору відкривання (по верхній
осі чи по боковій).
 Вбудований універсальний комір.
Для більш зручного та безпечного
виходу на дах компанія VELUX розробила практичне та зручне вікно GVT,
яке ідеально підходить для неопалюваних мансардних приміщень. Знизу вилазу
розташовано поріг для запобігання ковзанню ноги при виході.
Основні характеристики:
 Подвійний склопакет вкритий ізолюючим напиленням.
 Великий розмір виходу 49 X 76 см.
 Три фіксовані позиції відчинення.
 Рами та комір вкриті чорним поліуретаном.
 Стулка виготовлена з алюмінію.
 У стандартному варіанті ручка розміщена з лівого боку, але перед встановленням може бути переміщена праворуч.
 Знизу розміщено поріг для запобігання ковзанню ноги при виході.
 Запатентована система відчинення не дає вікну вдаритися об покрівлю даху.
 Інтегровано універсальний комір для плоских і профільованих до 6 см покрівель.
Якщо Ви плануєте в мансардному приміщенні жити або
працювати, кращий вибір для
наповнення такого приміщення світлом та для надання йому
статусу комфортного – встановлення мансардних вікон
VELUX.
Для максимальної тепло- та
гідроізоляції ми рекомендуємо встановити комплект BDX
2000, який складається з теплоізолювальної рами, гідроізоляційного фартуха та дренажної ринви.
Теплоізолювальна рама зменшує втрати тепла, ліквідуючи
місток холоду між вікном і дахом, а гідроізоляційний фартух щільно приєднує
вікно до дахової гідроізоляційної мембрани. Дренажна система у верхній частині
вікна захищає від води, стікаючої згори.
Увага! При встановленні мансардного вікна VELUX з використанням
коміра та комплекту BDX 2000 гарантія на вікно – 10 років.

Передплатний індекс
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Враховуючи те, що під час вибору, встановлення й експлуатації
мансардних вікон можуть виникнути питання, компанія VELUX
відкрила консультаційну лінію для споживачів 0 800 50 50 20
Додаткову інформацію можна знайти і на сайті www.velux.ua
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ПЕРЕЛІК РУБРИК
Проектування та
дизайн (архітектурні
послуги, проекти, ідеї,
оформлення)
Вікна та двері (скло,
ролети, жалюзі,
аксесуари)

Послуги..........................................

Послуги..........................................

Матеріали та обладнання
(труби, запірна арматура,
септики, лічильники)...................
Послуги..........................................

Фундаменти, стіни,
перекриття

Вентиляція
і кондиціонування

Матеріали (бетон, розчин, ЗБВ,
панелі, фасади, цегла, блоки,
камінь, пісок тощо)......................
Послуги..........................................

Матеріали та обладнання
(повітропроводи,
кондиціонери)
Послуги..........................................

Покрівля та аксесуари

Системи безпеки

Матеріали (листові, рулонні,
водостічні системи).....................
Послуги..........................................

Матеріали та обладнання
(засоби сигналізації та
охорони, датчики, домофони,  
протипожежні системи тощо)....
Послуги..........................................

Стіни і стеля
Матеріали (ізоляційні,
будівельні суміші, лаки, фарби,
стельові системи), внутрішні
перегородки..................................
Послуги..........................................
Підлога і сходи
Матеріали (покриття для підлоги,
погонажні вироби, сходинки,
балясини, поручні тощо) ...............
Послуги..........................................
Ворота, огорожі, дашки
Матеріали
Послуги
Електротехнічна продукція
Матеріали та обладнання
( кабельно-провідникова
продукція, освітлювальні
прилади, світильники, лампи,
вироби для монтажу тощо)........
Послуги..........................................
Опалення
Матеріали та обладнання
(альтернативні джерела енергії,
котли газові, електричні,
на тверде паливо, бойлери,
каміни, тепла підлога, димарі,
лічильники, труби, фітінги
тощо)..............................................

Увага!

Водопостачання,
каналізація, сантехніка,
водовідведення

Газета про будівництво
та ремонт

корисні
статті, поради
фахівців,
новини,
інформація про
ціни та якість
будматеріалів.

Повний номер
запитуйте
у пунктах
продажу

Меблі та предмети
інтер’єру
Матеріали та аксесуари
(карнизи, штори, дзеркала,
комплектуючі до меблів,
фурнітура тощо)...........................
Послуги..........................................
Благоустрій
та ландшафтний дизайн
Матеріали та елементи
(покриття для доріг,
геотекстиль, озеленення, малі
архітектурні форми тощо)..........
Послуги..........................................
Будівельне обладнання та
інструмент
Дерев’яні матеріали
(дошка, брус, крокви,
вагонка тощо)
Металопрокат та вироби з
металу
Матеріали (рейки, палі,
арматура, дріт-катанка, ковані
вироби тощо)................................
Послуги..........................................
Загальнобудівельні
роботи
Попит
різне

Адреса редакції: вул. Садова, 2а, м. Львів, тел./факс: 232-05-44
redakcia@budekspert.com.ua
Відповідальність за зміст тексту реклами та оголошень несе
рекламодавець

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВОК: ПрАТ “Гал-ЕКСПО”, м. Львів, вул. Винниченка, 30
тел.: (032) 297-06-28 (27), факс: (032) 297-17-56, www.galexpo.com.ua, exhib@galexpo.lviv.ua
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Прийом оголошень за тел.: (032) 240-22-33
Бетонні блоки “Фратеко”з якісних природних
складників. Тел.: (067) 362-22-98

Блоки з газобетону (газоблок) неавтоклавного тверднення марки Д
500, сертиф. згідно ДСТУ, висока
тепло- та звукоiзол., морозо- та
вогнестійк. Розміри 100х400х600,
200х300х600, 200х400х600.
Будь які обсяги, доставка.
Тел.: (067) 965-39-14

ПРОЕКТУВАННЯ
ТА ДИЗАЙН
Архітектурно-будівельне проектування,
інженерно-вишукувальні, геологічні роботи з
реконструкції відновлення та нового будівництва
при складних ситуаціях. Тел.: (067) 843-06-69,
276-04-74
Архітектурне засклення. Тел.: (067) 340-68-63
Архітектурне проектування і дизайн: котеджів,
готелів, ресторанів, офісів. Великий вибір
готових проектів. Тел.: (067) 177-08-74 Ліцензія
АВ №479862
Архітектурне проектування. Проектна докумен.,
отриман. дозволу на виконання будівельних
робіт, буд-во “під ключ”. Тел.: 298-69-52, (067)
675-25-44. fpb@org.lviv.net.
Архітектурно-будівельне проектування,
інженерно-вишукувальні, геологічні роботи з
реконструкції відновлення та нового будівництва
при складних ситуаціях. Тел.: (067) 843-06-69,
276-04-74
Арх. проекти. Конструктивні рішення надбудови
та прибудови. Реконструкція горищ під житло.
Погодження проектів, тех. та втор. нагляд. Тел.:
(067) 313-13-25, 247-13-79
Білий мармур, мармур в кольорі, підвіконня,
сходи, полки для ванни. Тел.: (098) 449-43-04

Виготовлення проектів та
будівництво дерев’яних будинків,
котеджів, шале, дач, бань по методу - “канадський дикий зруб”. Тел.:
(097) 647-72-57
Дах. Переплановуємо горище під житло, офіс.
Проекти індивід. будинків, торг. прим. Балкони.
Тел.: (067) 313-13-25, 247-13-79
Дизайн інтер’єрів комп’ютерний. Комп’ютерна
візуалізація приміщень (квартир, магазинів,
офісів). Підбір текстур, кольорів до ремонту на
стадії планування. Меблі. Виїзд на об’єкт. Тел.:
(067) 420-01-23
Дизайн інтер’єрів усіх видів приміщень: квартир,
особняків, ресторанів, офісів. Тел.: (097)
289-98-39
Дизайн інтер’єру. Фахові рішення. 3Д візуалізація. Перепланування. Комплексні робочі
креслення. Авторський нагляд. Здача “під ключ”.
Тел.: (050) 565-67-56, (050) 588-14-28
Елементи благоустрою: фонтани, альтанки,
квітники, колони, огорожі. Тел.: (03256) 4-39-99,
(03259) 7-00-40
Жалюзі, ролекасети, ворота, шлагбауми,
маркізи, тканеві ролети. Виробники. Тел.: (067)
255-99-99, 245-15-93 trial.lviv@gmail.com
Камінь облицювальний, бруківка. Тел.: (097)
016-55-74
Камінь. Якісне облицювання природним каменем, паркани, цоколя, стовпчики, помірні ціни.
Знижки на матеріал. Тел.: (067) 198-19-22, Ігор
Легкі декоративні елементи фасаду. “АртФасад”: Львів, пр. Чорновола, 45а, корп. 5. Тел.:
(032) 240-31-55, (067) 945-36-36. www.art-fasad.
com. E-mail: art-fasad@ukr.net

Легкі декоративні елементи
фасаду. Тел.: (067) 945-36-36,
240-31-55
Мармур, граніт для облаштування фасадів,
інтер’єру. Каміни, барні стійки, рецепції, стільниці, дизайн кухонь, ванних кімнат. Ексклюзивні
вироби на замовлення будь-якої складності.
Якісно, швидко, професійно. Тел.: 295-61-35,
(097) 225-51-99
Мармур, граніт. Підвіконня, стільниці, сходинки,
каміни на замовлення. Продаємо сляби. Тел.:
(067) 341-88-98, (050) 503-14-30, 226-63-50
Натяжні стелі - Німеччина, Франція. Матові,
глянцеві. Консультації, заміри безкоштовно.
Недорого. Гарантія 12 років. Тел.: (097) 475-1123 передзвонимо, (093) 878-60-83 Віктор
Натяжні стелі глянцеві, лакові, матові, металік,
перламутр, з нанесенням зображення. Технічна
консультація, дизайн, заміри, монтаж. Гарантія
12 років! Тел.: (050) 430-33-94
Фасадний декор, карнизи, підвіконня, колони,
молдінги. Виїзд експерта. Вироби з пінопласту.
Тел.: (067) 733-77-53

ФУНДАМЕНТИ, СТІНИ,
ПЕРЕКРИТТЯ
Альтернатива при влаштуванні, підкріпленню,
ремонту фундаментів будь-якої складності. Тел.:
(067) 843-06-69, 276-04-74
Бетон М-100-500. Ціна 570 грн/м куб. Тел.: (096)
492-66-70
Бетон, розчин, блоки, перемички, євроогорожа.
Тел.: (067) 672-45-60, 242-02-22

Блоки з кримського ракушняка високої якості
від виробника. Ціна 5.5 грн за шт. Тел.: (097)
063-44-63, (063) 937-28-60
Блоки фундаментні, 100 шт., 346 грн/шт. Тел.:
(098) 681-57-82
Блоки керамзитні, розмір 20х20х40, ціна 6,70
грн/ шт, блоки цегляні, розміром 20х20х40,
ціна 6,20 грн/шт. Тел.: (096) 999-43-30, (067)
916-67-40
Блоки будівельні з кримського ракушняка
високої якості, 1500 шт. Доставка по області,
недорого. Тел.: (093) 265-01-15
Блоки керамзитні 6,85 грн, шлакові 5,20 грн,
блоки з відсіву 4,95 грн та перегородочні.
Ідеальна форма, міцність, доставка. Тел.: (067)
586-70-29
Блоки керамзитобетонні, керамзитні, шлакові,
бетонні. Тел.: (067) 673-31-67
Блоки керамзитові 20х20х40 1000 шт. - 7,2
грн/шт. Блоки керамзитові 25х25х50 1000 шт.
- 14 грн/шт. Тел.: (067) 861-60-66
Блоки фундаментні бетонні (240х40х56),10 шт.,
дешево. Тел.: 251-18-99, (067) 962-37-76
Блоки фундаментні, 100 шт. Тел.: (067) 682-1004, 240-42-78
Будівельні роботи, улаштування фундаменту,
мурування стін, штукатурка, стяжка, дахи.
Виготовлення та монтаж карпасних конструкцій
(кіоски, мийки, склади). Розробка і погодження
проектувальних документів. Тел.: (067) 313-1325, (032) 247-13-79

Вапно негашене комове, насипом,
2 сорту. Ціна 1375. ФомальгаутКовель. Тел.: (050) 438-34-54
Вапно 1т - 950 грн. Тел.: (096) 492-66-70
Виробник пропонує пінопласт, профнастил,
металочерепиця. Тел.: (067) 673-32-41, (067)
674-32-60
Висотні роботи будь-якої складності. Гідроізоляція, утеплення, монтаж-демонтаж, піскоструй,
покраска. Тел.: (067) 370-75-15
Високоякісний гідроізоляційний захист, брендові
матеріали (FLEXIGUM, MASTIGUM). Тел.: (067)
370-14-80, 240-55-54

Вапно негашене комове, насипом,
3 сорту. Ціна 1240. ФомальгаутКовель. Тел.: (050) 442-78-05
Газоблоки сертифіковані всіх розмірів. Можлива
доставка. Виробник. Тел.: (093) 667-55-22
Газоблоки сертифіковані. Виробник. Тел.: (098)
475-69-18

Вапно негашене молоте, насипом,
2 сорту. Ціна 1435. ФомальгаутКовель. Тел.: (050) 438-34-54
ВАТ “ЗБС” виготовляє збірні залізобетонні вироби: перемички, фундаменти, сходинки, сходові
площадки, марші, тротуарну плитку (50х50,
75х75 армована), товарні бетони, розчини,
вапняні розчини. Тел.: 264-13-98.

Вапно негашене молоте, насипом,
3 сорту. Ціна 1306. ФомальгаутКовель. Тел.: (050) 442-78-05
Вата мінеральна німецької фірми Кнауф.
Утеплення та звукоізоляція приміщень. Плівки
парогідроізоляційні, гіпсокартон та профіль,
з’єднання до нього. Тел.: (032) 243-06-96
Виготовлення за сучасною технологією вібро
блоків з керамзиту, шлаку та бетону. Можлива
доставка по Львів. області. Низькі ціни + знижки.
Тел.: (067) 307-45-73

Вапно негашене молоте, у бігбегах, 3 сорту. Ціна 1372. Тел.:
(050) 442-78-05.
Фомальгаут-Ковель
Виготовляємо та реалізуємо з доставкою термоблоки. Тел.: (067) 314-83-53, (067) 673-40-00
Відсів рожевий, фракційний - 180 грн/м куб.,
пісок (білий, жовтий) - 70 грн/м куб. Тел.: (096)
492-66-70
Газоблоки сертифіковані від виробника: Д500,
Д600. Тел.: (093) 624-21-68
Гранітно-бетонні стінові блоки. Просто,
довговічно, надійно. Тел.: (067) 662-89-10,
232-29-20
Збірно-монолітне перекриття Теріва від виробника. Тел.: (097) 712-20-12
Залізобетонні перекриття, з доставкою, по
низьких цінах. Тел.: (097) 560-51-30
Залізобетонні стовпи електричні, СВ-95-2 з
доставкою - 750 грн. К-сть 30 штук. Тел.: (097)
560-51-30
Зміцнення фундаментів, гідроізоляція, теплоізоляція, дренаж, водовідведення. Тел.: (050)
371-20-48
Керамзит - 520 грн/м куб. Тел.: (096) 492-66-70
Керамзит 1 м куб. - 390 грн. Вапняний розчин 1
м куб. - 290 грн. Розчин цементний, бетон. Тел.:
(097) 986-04-34
Легкий, міцний будинок “під ключ”. Економні та
енергоощадні: фундамент, стіни, перекриття.
Швидкість. Технологія 3D/ТЕКА. Тел.: (067)
674-79-15
Легкі декоративні елементи фасаду. “АртФасад”: Львів, пр. Чорновола, 45а, корп. 5. Тел.:
(032) 240-31-55, (067) 945-36-36. www.art-fasad.
com. E-mail: art-fasad@ukr.net

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 01625

Монтажні піни, герметики, клеї для
деревини і паркету, засоби захисту
деревини, професійні рішення для
гідроізоляції дахів та фундаментів.
Тел.: (067) 659-73-15
Панелі перекриття 6х3 ребристі. Тел.: (093)
537-81-31
Панелі перекриття, 30 шт. Тел.: (067) 682-10-04,
240-42-78
Перемички бетонні 2,70х0,15х0,12 м,
2,70х0,25х0,22 м. Тел.: (067) 126-14-53
Перемички залізобетонні, 60 шт. Тел.: (067)
682-10-04, 240-42-78
Перліт. Агроперліт, теплі штукатурки, Фільтроперліт. Екологічно-чистий, утеплюючий матеріал. Зі складу у Львові. Постійно в наявності
всі фракції і марки. Тел.: (050) 370-91-59
Пінопласт. Руберойд, бітум. Гіпсокартон, деталі
кріплення. Фарби “Снєжка”. Плита OSB. Доставка. Тел.: 239-33-19, (050) 673-75-11
Пісок (білий митий, жовтий), чорнозем, торф,
глина, цемент, вапно гашене, цегла і блоки
силікатні. Тел.: 235-23-93, (096) 358-15-96
Пісок 1 м куб. - 95 грн. Цемент 1 мішок. - 40 грн.
Цегла городоцька 1000 шт. - 1200 грн. Тел.: (097)
986-04-34
Пісок білий, жовтий, щебінь всіх фракцій, відсів,
керамзит усіх фракцій, цемент, цегла, земля,
глина, торф. Доставка. Помірні ціни. Вивіз будів.
сміття. Тел.: (067) 779-01-10
Пісок насипом і фасов., щебінь, відсів, цемент,
цегла, бетон, розчин, дошка (сира, суха,
калібрована), бруси, кроква, рейка. Тел.: (096)
234-31-17, (093) 974-32-75
Повна теплоізоляція дахів, стін, порожнин,
підлог, підвалів, мансардних приміщень канадською піною ICYNENE. Тел.: (050) 437-02-88
Природний камінь - 185 грн/м кв. Тел.: (096)
492-66-70
Продам залізобетонну мостову балку, довжина
- 12 м. В ідеальному стані. Ціна: 2 000 грн.
Тел.: (067) 371-56-74
Розчин вапняний - 370 грн/м куб. Тел.: (096)
492-66-70

Розчин вапняний , цементний,
бетон, керамзитобетон, пісок,
щебінь, керамзит, цемент, шлакоблоки, ультратонкий декоративний
камінь. Доставка самоскидами.
Фасований пісок 50 кг, розчин вапняний 30 кг, керамзит 0,04 м куб.
Доставка. Тел.: (067) 672-45-60
Розчин вапняний 1 м куб. - 300 грн. Розчин
цементний, бетон. Тел.: (097) 016-55-74
Сендвіч-панелі товщ. 75х100 мм 1000 шт. Панелі
швидкого монтажу (сендвіч) товщ. 50х100 мм
1000 шт. Тел.: 243-15-99
Тільки у нас ви зможете придбати і замовити
фундаментні блоки 3-4-5-6 за цінами вельми
вигідним і доступним. Компанія “Артима Київ “
здійснює доставку фундаментних блоків в будьяке зручне Вам місце. Тел.: (067) 901-53-58,
(093) 432-77-13
Теплоізоляційні плити з екструдованого пінополістиролу Вінітекс XPS, утеплення стін будинків, підлог, фундаментів. Тел.: (067) 208-13-30
Утеплення будинків пінопластом та мінеральною
ватою, нанесення декоративних штукатурок,
супутні роботи (вагонка, підвіконники), є
риштування та доставка матеріалу. Тел.: (067)
282-21-96
Утеплення фасадів (промисловий альпінізм).
Будівельні суміші: короїд, клей. Тел.: (067)
314-56-15
Фарба, розчинники, лаки, автохімія. Львів вул.
Кульпарківська 93. Тел.: 292-08-10, 292-08-15
Фундаментні блоки 240х60х30 - 270грн,
240х60х40 - 290 грн. Тел.: (096) 492-66-70

Цемент М-400 з доставкою 1-1.5 т, 50кг\54грн.
Тел.: (067) 675-34-38
Цегла (городоцька) - 1250 грн / 1000 шт. Тел.:
(096) 492-66-70
Цегла 1000 шт. - 1100 грн. Тел.: (093) 328-23-06,
(095) 616-34-46
Цегла 5 тис. шт. Ціна за домовленістю. Тел.:
(067) 962-37-76, 251-18-99
Цегла будівельна М100 - 1050грн. за 1 тис.
Утеплювач (мікросфера). Шлак зола, 10-20 тонн.
З доставкою. Тел.: (097) 396-30-70 Володимир
Цегла будівельна, повнотіла, з доставкою. Тел.:
(067) 707-80-09 Олег
Цегла з доставкою. Черв. повнотіла М-100, черв.
пустотіла, біла силікатна, піноблоки, шлакоблоки. Тел.: (098) 450-10-32
Цегла звичайна, 5000 шт. Самовивіз, дешево.
Тел.: 251-18-99, (067) 962-37-76
Цегла М-100 червона повнотіла. Ціна з доставкою 1050 грн. Тел.: (067) 281-11-84 Олег
Цегла рядова, керамічна, силікатна із складу у м.
Винниках. Доставка. Вугілля. ПП “Корчаг”. Тел.:
296-29-73, (067) 674-24-70
Цеглоблок євростандарт 25х25х50 1000 шт. - 11
грн/шт. Шлакоблок євростандарт 25х25х50 1000
шт. - 11 грн/шт. Тел.: (067) 861-60-66
Цеглу червону, нову, з доставкою. Співпраця
із прорабами, майстрами, виконробами. Тел.:
(067) 672-71-50
Цемент - 56 грн/мішок. Тел.: (096) 492-66-70
Цемент 1 мішок - 41 грн. Керамзит 1м куб. - 400
грн. Тел.: (098) 381-17-93
Цемент, газобетон, сухі будівельні суміші,
гіпсокартон, покрівельні матеріали, лист оцинкований, електроди. Тел.: 270-04-57, 222-03-33
Цемент, цегла червона, біла силікатна, шлак,
бетон, керамзитобетон. Доставка по місту безкоштовна. Тел.: (098) 406-50-55, (067) 374-85-50
Цементний розчин - 385 грн/м куб. Тел.: (096)
492-66-70
Шлакоблоки 20х20х40. Тел.: (067) 942-85-75

Щебінь 10х20, 1 м куб. – 180 грн. Щебінь 20х40,
1 м куб. - 170 грн. Щебінь 40х70, 1 м куб. - 165
грн. Відсів - 130 грн. Тел.: (068) 844-46-80
Щебінь 20х40 - 190 грн/ м куб, 40х70 - 200 грн м/
куб. Тел.: (096) 492-66-70
Щебінь, фракція 5х20, м куб - 220 грн; щебеневий відсів, 1 м куб. - 190 грн; Пісок 1 м.куб - 95
грн. Тел.: (097) 986-04-34
Щебінь 5х20, 20х40, 40х70, відсів, пісок, цемент,
розчин вапна, цемент, бетон, керамзит, шифер,
дошка і брус, бруківка. Тел.: (032) 294-02-59
Щебінь 5х20, 20х40, 40х70, щебеневий відсів.
Тел.: (067) 476-31-82
Щебінь гранітний 5х20, фракція. Ціна 210 грн/м
куб. Тел.: (096) 492-66-70

Щебінь гранітний, будь-якої фракції, відсів, щебінь річковий. Пісок
білий, жовтий, глина, чорнозем.
Вапно гашене, мелене, розчин.
Тел.: (097) 365-94-39
Щебінь фракції 5х20, 1 м куб. - 175 грн. Щебінь
20х40, щебінь 40х70, відсів щебеневий, щебінь
на підсипку, пісок 1 м куб. - 90 грн. Тел.: (097)
016-55-74
Щебінь, гравій різних фракцій, пісок, керамзит,
вапно, щебеневий відсів. Доставка по місту безкоштовна. Тел.: (098) 406-50-55, (067) 374-85-50

ПОКРІВЛЯ ТА АКСЕСУАРИ
Аксесуари до даху (дашки, капелюхи на
стовпчики, парапети, відливи). Тел.: 227-40-22,
(067) 354-43-88
Аксесуари до даху, шурупи, кроква, брус,
плівки, вата для утеплення. Тел. (096) 471-15-18,
(098) 260-64-01
Аксесуари до даху. Дашки, капелюхи на
стовпчик, парапети. Металочерепиця матова та
глянцева. Тел.: (067) 354-43-89
Альтернатива по даху при ремонті, реконструкції, влаштуванні нового даху будь-якої
складності. Тел.: (067) 843-06-69, 276-04-74

Вата мінеральна «Кнауф», «Роквул», 100 мм - 92 грн./кв.м. Клей
для вати й сітки, дюбеля, кутник з
сіткою, штукатурка (короїд, баранек), фарби, TM Craftsman. Якісний
матеріал за ціною виробника.
Доставка. Тел.: (032) 247-34-04,
(050) 372-14-41
Вата мінеральна 100 мм. ROCKMIN, 200 м кв.
Тел.: (067) 374-46-52
Вата мінеральна Роквул (Домрок) 150 мм - 5 рул.
- 205 грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир:
(067) 255-20-47
Вата мінеральна Роквул (Рокмін) 50 мм - 5 уп.
- 165 грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир:
(067) 255-20-47
Вата мінеральна Роквул (Рокмін) 100 мм - 5 уп.
- 205 грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир:
(067) 255-20-47
Водостічні системи : металеві (Flamsngo,
Struga , Amazonka), оцинковані , пластикові ПВХ
(Bruza, Profil ). Водовідливи ( Arcelor,Thyssen,
US Steel). Зі складу у Львові за низькими цінами
!!! Тел.: (096) 570-62-58, (098) 956-74-76 , (098)
075-33-63
Дах. Бригада з досв. роб. 12 р. виконає будьякої складності типи дахів. Демонтаж старого
даху, зведення дерев. та метал. конструкцій
нового даху. Покриття металопроф., металочер.,
утеплення, бетонування. Тел.: (067) 419-24-76
Дах. Викон. роб. по зведен. та накрит. даху. Реконстр. дахів, перероб. під мансардний поверх.
Низькі ціни Тел.: (067) 858-06-18, 221-98-58

Дах. Демонтаж старого даху.
Покриття металочерепицею. Інші
роботи. Допомога з підбором
матеріалу. Недорого. Тел.:
(098) 434-29-99
Дах. Демонтаж, монтаж даху будь-якої складності. Продаж матеріалів, заміри та доставка.
Тел.: 243-06-89, (067) 924-47-31 Андрій
Дах. Зведення дерев’яних конструкцій, покриття
металочереп., профнастилом. Ремонт старого
даху. Заміна покрівлі, встановлення ринв.
Утеплення мінватою. Тел.: (067) 707-02-34, (263)
565-71 Тарас
Дах. Монтаж, демонтаж дахів, а також всі види
будівельних робіт. Дешево та якісно. Тел.: (067)
909-23-70, (067) 950-95-77
Дах. Перепланування горища під житло, офіс.
Утеплення мінватою. Гіпсокартон, штукатурка,
шпаклівка, стяжка, опалення. Тел.: (032) 247-1379, (067) 313-13-25
Дах. фарбування різних видів перекриття. Встановлення ринв водостічних труб. Підшивка даху
вагонкою. Ремонт даху. Тел.: (097) 843-69-17
Дах-єврорубероїд. Перекриваємо дахи квартир,
будинків, гаражів, пром. об’єктів. Доставка
матеріалу, недорого. Тел.: (098) 389-48-36
Дахи від 30 грн/м кв., зведення, накриття,
ремонт, фарбування, проект., реконструкція,
утеплення, встанов. дахових вікон, водостічних
систем, гільзування коминів. Різка дерев. Тел.:
(067) 151-31-78, (067) 861-93-16

ДАХЦЕНТР-УРСУС пропонує
черепицю TONDACH від 12,5
Є/м2. Предявнику оголошення
додаткова знижка. м. Львів,
вул. Зелена 149, корпус 8А. Тел.:
(067) 675-79-21, (067) 340-81-80,
(032) 295-55-73
Димоходи зовнішні, вставки в комини, накопичувальні баки, все з високоякісної кислотостійкої
нержавіючої сталі. Тел.: (067) 321-83-62
Елегантна подвійна римська черепиця будь-якому даху надасть класичний вигляд. Розмірні лінії
історично сформованого профілю підкреслюють масштабність традиційного черепичного
покриття 10 шт./м.кв. На об’ємах діють знижки.
Тел.: (067) 328-26-70

Євробар’єр для даху паро гідроізоляція, 50 м кв.
- 200 грн. Можливий кредит. Тел.: (096) 471-1518, (098) 260-64-01
Єврорубероїд “Техноніколь-бікроеласт”, “Біполь” 50 м кв. - 19 грн. Можливий кредит. Тел.:
(096) 471-15-18, (098) 260-64-01
Єврорубероїд, органічна покрівля оптом.
Консультація з виконання покрівельних робіт.
Тел.: (066) 857-30-80
Євроруберойд, бітумна черепиця, металопрофіль, мінеральна вата, металочерепиця,
водостоки. Тел.: 276-77-89, 295-85-17
Євроруберойд, всі додатки та аксесуари для
даху. Гідро-пароізоляційні плівки, мінеральна
вата. Можливий кредит. Тел.: (096) 471-15-18,
(098) 260-64-01
Захист водостоків і дахів від льоду. Системи
сніготоплення на сходах, пандусах. Захист від
заморожування трубопроводів, баків. Тел.: (050)
371-20-48
Зведемо і накриємо дах - металочерепицею,
бітумною або керамічною черепицею. Тел.: (096)
439-61-48
Зводимо дах зі своїми матеріалами та спеціалістами. Тел.: (032) 243-13-46, (067) 340-49-09
Інженерний центр всесвіт даху. Покрівля під
“ключ”. Тел.: (091) 300-50-09, 245-80-11
Кроква 7х14, 8х15. 3 куби. Тел.: (067) 722-37-25,
(067) 701-01-94, (098) 570-45-06
Кроква 7х14, 8х15. 4, 5, 6, 7 м. 3 куби. Тел.: (098)
570-45-06
Куплю пінопласт 2, 3, 5 см. Тел.: (067) 836-13-62
Листи металеві від 0,5 – 10 мм. Тел.: (067) 68210-04, 240-42-78
Лист кольоровий, гофрований, кольоровий,
1 шт. 80 грн. Тел.: (096) 471-15-18, (098)
260-64-01
Листи оцинковані вуд 0,5 – 1,5 мм. Тел.: (067)
682-10-04, 240-42-78
Лист оцинков. і кольоровий, гофрований, гладкий. Тел.: 222-98-36, (067) 256-97-35
Лист оцинкований 100 м кв. Тел.: (067) 37446-52
Мансардні вікна, гідро та пароізоляція, мінеральна вата. Водостоки - металеві, пластикові.
Заміри, розрахунок та доставка. Тел.: 243-03-12
Мембрану покрівельну, “Юта”, Чехія. 1 рул. - 645
грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир: (067)
255-20-47
Металопрофіль алюмоцинк, Т14, 114х225 см, 66
шт. Тел.: (067) 671-23-475
Металопрофіль виробництва Польща, Німеччина, Словаччина. Недорого. Тел.: 224-89-51
Металопрофіль кольор. і оцинк. Металочерепиця розміри на замовлення. Ціни виробника. Тел.:
222-98-36, (067) 256-97-35
Металопрофіль кольор., РАЛ 9006 срібний,
2,6х1,16м, 50шт, для даху або огорожі 51 грн.
Тел.: (067) 259-16-50 Андрій
Металопрофіль оцинков, кольоровий для огорож + аксесуари 50шт. 68 грн. Можливий кредит.
Тел.: (096) 471-15-18, (098) 260-64-01
Металопрофіль оцинков., кольоровий для
огорож, даху. 50 шт. - 40 грн. Можливий кредит.
Тел.: (096) 471-15-18, (098) 260-64-01
Металопрофіль оцинкований, виробництво
Польща, Бельгія. Товщина 0,45 мм - 39 грн. Тел.:
224-89-51
Металопрофіль оцинкований, кольоровий для
огорож, даху, 50 шт. 34 грн. Можливий кредит.
Тел.: (096) 471-15-18, (098) 260-64-01
Металопрофіль оцинкований, кольоровий, аксесуари для даху, 50 шт. Тел.: (097) 564-61-73

Металопрофіль оцинкований,
кольоровий. Бляха гладка і гофрована. Металочерепиця. Аксесуари.
Можливий кредит.
Тел.:
(096) 471-15-18, (098) 260-64-01
Металопрофіль оцинкований. Товщина 0,45 мм.
1 м/п - 39 грн. Тел.: 245-12-30
Металопрофіль, металочерепиця, виробник:
Словаччина, Польща. Ринва ПВХ, гідропароізоляція. Тел.: 242-03-25, (097)005-70-26
Металочерепиця ARCELOR (Німечина) - 250 м
кв. Тел.: (067) 374-46-52
Металочерепиця “Тісен” подвійний мат., аксесуари 50 шт. - 55 грн. Можливий кредит. Тел.: (096)
471-15-18, (098) 260-64-01
Металочерепиця Арселорміттал. Польща,
Німеччина.Тел.: (067) 701-01-94
Металочерепиця Арцелор, Рууккі. Бітумна черепиця. Водостоки, ущільнювач, та ін. Доставка.
Тел.: 297-73-73, (067) 592-70-66
Металочерепиця виробників Польща, Німеччина, Словаччина, Індія. Ціни виробника. Тел.:
(097) 508-26-01
Металочерепиця від виробника. Тел.: 245-12-30
Металочерепиця і металопрофіль. Найдешевші
ціни. Доставка. Тел.: 222-98-36, (067) 256-97-35

Металочерепиця матова та глянцева. Тел.: (067)
354-43-89
Металочерепиця Німецька, Словацька. Мін.
вата, ринви, мансардні вікна, плівки. Монтаж
дахів. Тел.: (097) 259-98-94
Металочерепиця польська, німецька + додатки
- 50 шт. - 55 грн. Можливий кредит. Тел.: (096)
471-15-18, (098) 260-64-01
Металочерепиця Руукі. Водостоки, плівки, вата.
Доставка, заміри безкоштовно. Тел.: 245-11-01,
(093) 638-33-44
Металочерепиця, водостічні системи, профнастил, сайдинг, теплоізоляція. м. Львів вул. В.
Чорновола 63/300. Тел.: 244-01-61
Металочерепиця, металопрофіль на паркан,
дахові вікна, аксесуари для даху, покрівельні
плівки. Тел.: (096) 279-98-87, 247-10-85
Металочерепиця, металопрофіль, водостічні
системи, мінеральна вата, дахові вікна. Тел.:
(050) 584-60-96, 225-67-74
Металочерепиця, металопрофіль, водостічні
системи, підпокрівельна плівка. Тел.: (067) 90660-59, 297-95-59
Металочерепиця, металопрофіль, лист оцинкований. Тел.: (068) 575-05-03
Металочерепиця, профіль! Повний комплекс матеріалів для дахів. Покрівельні роботи, гарантія,
доставка. Тел.: (067) 674-54-95
Металочерепиця, профнастил. Дахівка. Фельцовані дахи. Утеплення, вагонка. Внутрішні роботи.
Можливий кредит. Тел.: (096) 471-15-18, (098)
260-64-01
Металочерепиця, системи водозливу. Мансардні вікна. Тел.: (067) 695-93-79, (097) 720-14-68
Славік
Металочерепиця. Аксесуари для даху. Металопрофіль оцинкований, монтаж. Тел.: 243-03-12,
(067) 763-17-14
Металочерепиця. Польща, Німеччина. Тел.:
(098) 570-45-06
Металочерепиця. Франція, міріад глянц, мат.
50 шт. - 55 грн. Можливий кредит. Тел.: (096)
471-15-18, (098) 260-64-01
Наші спеціалісти знають все про устрій нової
покрівлі, ремонт, гідроізоляції будівлі, про сучасні технології устрою плоских і скатних покрівель.
Ми допоможемо підібрати Вам оптимальний
варіант покрівельного матеріалу, розробимо
проект конструкції. Тел.: (096) 570-62-58, (067)
812-11-65, (097) 852-28-43
Обробка деревини на дах. 10 літрів. Тел.: (098)
570-45-06
Панелі покриття 6х3, або обміняю на зерно чи
цукор.Тел.: (067) 700-00-34, (032) 275-82-82
Підпокрівельна плівка, мішки поліпропіленові,
будівельні мішки, різноманітні конструкції мяких
контейнерів. Тел.: (044) 259-07-21

Плівка “Ізовер”, “Ютафол”
гідропароізол., 50 м. кв - 190
грн. Можливий кредит.
Тел.:
(096) 471-15-18, (098) 260-64-01
Плівка гідробар’єрна (в-во Німеччина, Польща).
5 рулонів. Тел.: (067) 722-37-25, (067) 701-01-94
Плівку гідроізоляційну, срібну, 75 м кв. Словаччина. 1 рул. - 197 грн. Роман: (067) 773-83-57,
Володимир: (067) 255-20-47
Покриття соломою та очеретом. Можлива
заготівля очерету. Тел.: (096) 295-44-36
Покрівельні матеріали (металочерепиця,
композитна та бітумна черепиця, єврошифер,
полікарбонат ін.). Водостоки. Дренажі. Тел. (032)
244-20-90 (www.avista.ua)
Покрівельні матеріали: металочерепиця,
металопрофіль,бітумна та композитна
черепиця. Комплектуючі та аксесуари до даху.
Виробники - Німеччина , Польща , Словаччина.
НИЗЬКІ ЦІНИ !!! Тел.: (096) 570-62-58, (098) 95620-90, (067) 812-11-38
Полікарбонат нім. та комплектуючі. Недорого,
доставка. Мінвата (Польща). Тел.: (067) 695-9379, (097) 720-14-68
Продам лист покрівельний, нержавіючий,
дзеркальний в плівці, товщиною 0,4 мм і 0,5 мм.
Тел. (032) 245-13-10
Полімерпіщана черепиця, бруківка, плитка для
фасадів. Тел.: (067) 671-20-45
Профнастил для покрівлі, парканів, обшивки,
гнучкі елементи під замовлення, профільна
труба, система відкотних воріт. Тел.: (067)
238-40-64
Профілювання листів. Металочерепиця, профіль, водостічні системи, аксесуари для даху.
Тел.: (067) 674-28-80, (050) 371-58-87
Профнастил в-во Нім., 1,16 м., глянц., 50 м кв. 56 грн. Можливий кредит. Тел.: (096) 471-15-18,
(098) 260-64-01
Ринву “Сіба”, “ССАБ,” в-во Швеція, 3 м х 125
мм, 20 шт. - 58 грн. Роман: (067) 773-83-57,
Володимир: (067) 255-20-47
Ринву ПВХ, сп. Пол-Укр. в-во, 3 м х 130 мм - 20
шт. - 69 грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир: (067) 255-20-47
Сайдинг та водостічні системи з Канади. Тел.:
(067) 446-06-50, (044) 426-46-66 www.plasteh.
com.ua
Системи утеплення (пінопласт, мінеральна
вата, сухі суміші), все для даху (металодахівка,
профнастил, водостічні системи). Тел.: (067)
670-01-13, 240-04-30
Стропило, мауерлат, розрахунок, заводське
виготовлення, доставка (www.dahtek.com) Тел.:
(044) 581-18-60, (050) 388-95-73
Стропильні системи заводського виготовлення
(сучасна технологія будівництва даху Дахтек,
www.dahtek.com) Тел.: (044) 581-18-60, (050)
388-95-73
Черепиця піщано-полімерна, виготовлення та
реалізація. Тел.: (067) 380-54-77, 243-55-77
Шифер 1 лист - 47 грн. Тел.: (097) 016-55-74
Шифер 48 грн/шт. Тел.: (096) 492-66-70
Шифер. Тел.: (032) 294-02-77
Шурупи оцинковані, 3 пачки - 55 грн. кольорові
для бляхи, 1000 шт. - 65 грн. Можливий кредит.
Тел.: (096) 471-15-18, (098) 260-64-01

СТІНИ І СТЕЛЯ
Альтернатива по зведенню стін, їх ремонту та
підсиленню при складних умовах. Тел.: (067)
843-06-69, 276-04-74
Блок-хаус: хвоя. Кріплення, дюбеля, шурупи,
лаки, пропитки. Встановлення. Можлива доставка. Кредит. Консультації. Тел.: (032) 225-73-13,
(093) 154-33-65
Будівництво та ремонт: фундамент, стяжка,
мурування стін, штукатурка, шпаклюв. і фарбув.
стін і стель тел.: (067) 924-29-65
Виконаємо якісно та швидко: малярні роботи,
демонтаж будь якої складності, фарбування,
укладання підлоги, частковий ремонт. Тел.: (093)
201-42-06
Гіпсокартон 100% якість! Плівки гідро-пароізоляційні. Найдешевші ціни. Доставка. Тел.:
222-98-36, (067) 256-97-35
Євроремонт житла та комерційних приміщень.
Якісний ремонт: шпаклювання, малярні роботи,
гіпсокартон, плитка, стяжка, штукатурка,
мурування, сантехнічні та ін. роботи. Тел.: (096)
794-66-47
Компанія BREGO пропонує Вашій увазі
збірно-монолітне перекриття Теріва (Teriva) від
виробника. Тел.: 097)712-20-12
Натяжні стелі, буд-во будинків за технологією
термодім. Тел.: (067) 725-11-95, 270-34-55

Прийом оголошень за тел.: (032) 240-22-33

Тел. редакції: (032) 232-05-44 (45)
Бруківка. Широкий асортимент форм, розмірів
та кольорів. Бордюр, поребрик, водостоки. Тел.:
(067) 340-10-17, 276-20-54
Бруківка: викладання подвір’їв, терас. Природний камінь: облицювання, мощення, мурування.
Ландшафтний дизайн: газони, водоспади, клумби, альпійські гірки, фрізен вали. Досвід роботи
- Німеччина. Тел.: (067) 300-08-42, Володимир
Будівництво парканів різних видів. Тел.: (097)
542-13-88

Вїздні ворота, хвіртки, огорожа
з металу, решітки, перила. Тел.:
237-32-10, 237-31-83

Натяжні стелі. Новинка! Безшовні лакові стелі. м.
Львів, вул. Кримська, 28/502 Тел.: (097) 945-6788, 244-26-49
Натяжні стелі. Тел.: (067) 725-11-95. (032)
270-34-55

ПРОДАЖ Блок комплектуючих
до гіпсокартонних систем. Тел.:
(066) 990-86-86
Панелі бетонні 3,10х1х0,10 м; 3,20х1,20х0,25 м.
Блоки фундаментні 2,32х60х50 м; 2,35х60х40 м.
Плити покриття П-образні 6х1,50х0,35 м. Тел.:
(067) 126-14-53

Повністю натуральні фарби для
стін, стель та дерева від німецьких
фабрик. Тел.: (050) 317-40-20
Піноблоки від виробника. Розмір 20х30х40,
10х30х40. Тел.: 224-89-51
Пінопласт, сендвіч панелі, сертифікована система утеплення. Тел.: 244-53-61/62 www.stolit.ua

Пінопласт ПСБ 25 (35) - 280
грн./куб. Сітка, клей, дюбеля, кутники з сіткою, штукатурка (короїд,
баранек), фарби, Грейнпласт,
Craftsman. Якісний матеріал за
ціною виробника. Доставка. Тел.:
(032) 247-34-04, (050) 372-14-41
Повний спектр імпортних високоякісних і екологічних лакофарбових матеріалів для оздоблення
усіх видів поверхонь. Тел.: 298-26-88
Продається залізобетонна мостова балка довжиною 12 м. Ціна 2000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Пропонуємо заповнювач пінополістирольний
ГПС-М-15 (пінопластові гранули), оброблений
адгезивними добавками, для виготовлення
полістиролбетону. Застосування полістиролбетону: тепоізоляція плоских покрівель, звукоізоляція і теплоізоляція. Тел.: (067) 670-01-13
Рідка теплоізоляція Керамоізол. 1 мм покриття
замінить 40 мм пінопласту. Наноситься як фарба
(кисть, фарбопульт). Тел.: (099) 627-66-07, (096)
608-51-61
Теплоізоляційна вата із скловолокна вищої
якості для універсального застосування
– ISOVER, виробник Франція. НИЗЬКІ ЦІНИ !!!
Тел.: (096) 570-62-58, 245-12-30
У нас завжди у великому асортименті стелі ПВХ,
Кліпсо, Дескор. Гарпунна і штапікова системи
кріплення. Фотодрук на глянцевому, матовому
і сатиновому полотні. Повний прайс-лист: www.
astam.ru/praisy/440-astamkiev.html

Фарба фасадна Грейнпласт,
Craftsman акрил, силікон, силікат,
600 кольорів, 250 грн. в. Якісний
матеріал за ціною виробника.
Доставка по Львову безкоштовна. Тел.: (032) 247-34-04,
(050) 372-14-41
Французькі натяжні стелі Saros-Design,тканинні
стелі, системи Зоряне небо, лед стрічки, гіпсокартонні роботи. Гарантія. Тел.: 247-02-66 вул.
Городоцька, 302 Епіцентр К, (ми знаходимось
навпроти каси біля кафе).

ВІКНА ТА ДВЕРІ
Захист приміщень від бруду та
вологи! Обладнання сходинок
плівкою проти ковзання. ПП
«Десниця» вигот. та встанов.
придверні брудозахисні решітки
(металеві коврики), протиковзний
профіль та плівки на сходи, професійні водопоглинаючі килимки,
що гарантують захист приміщень
від бруду та вологи, котра попадає
на взуття з вулиці. Тел.: (067) 67365-15 Євстахій, (067) 616-55-20
Віталій
Алюмпласт. Формуємо дилерську мережу.
Вікна металопластикові. Доставка по Україні
безкоштовно. Тел.:(068) 137-79-62
Алюмінієві фасади, зимові сади, перегородки,
басейни, вікна, двері, вітрини. Проектування,
виготовлення і монтаж конструкцій з алюмінієвого профілю www.sad-fasad.com.ua. Тел.: (097)
530-81-83
Балкони або веранди з анодованого дюралюмінію, металопластику. Збільшуємо об’єм,
обшиваємо вагонкою, бляха, реставрація
старих. Супутні роботи. Якісно, надійно. Тел.:
(098) 266-81-87, (067) 167-24-44

Балкони розсувні та відкривні (Provedal). Сучасна система засклення балконів, лоджій, терас
конструкціями з легкого алюмінієвого профілю.
Вікна металопластикові, алюмінієві. Тел.: (097)
254-42-40, (032) 244-50-50, (067) 768-89-24
Балкони, веранди, лоджії з анадованого дюралюмінію, металопластик, відкривні та розсувні
системи, вагонка з зовнішньої та внутрішньої
сторони. Добудова, розширення та все, що
стосується оздоблення балконів. Тел.: (097)
344-07-74, (032) 247-14-56
Балкони та веранди. Прибудова балконів, оздоблюємо сендвіч-панелями, металопластиком.
Розробка та погодждення проектів. Тел.: (067)
313-13-25, (032) 247-13-79
Блок балкон., металопластиковий, б/в, в
ідеальному стані, двері балконні 215х60см, вікно
140х75см. Тел.: (067) 707-15-44 Ірина
Блок балконний, білий м/п, б/в, двері 70х220
см, вікно 90х142. Ідеальний стан, 1300 грн. Тел.:
(067) 670-10-48 Дмитро
Виготовляємо та встановлюємо двері (вхідні,
міжкімнатні, протипожежні). Тел.: (093) 399-8991, 227-30-94/93
Виготовляємо якісні, міжкімнатні двері - соснові.
Стандарт/нестандарт. Різні моделі, лакування,
фурнітура. Ціна від 800 грн. Тел.: (098) 654-05-31
Виробництво євровікон і дверей з дерева. Тел.:
298-68-34
Виробництво та продаж металопластикових
вікон та дверей. Тел.: (098) 589-82-59, 247-19-57
Вікна “Факро” 55х78, 78х98, 78х118, 3 шт., 1800
грн. Тел.: (097) 812-98-12 Андрій.
Вікна м/п Лідер,КБЕ, Трокал, Рехау. Підвіконня.
Відкоси. Всі види рем.-буд. робіт. Тел.: (067)
670-04-03
Вікна дерев. заскл., з руч., 160х200 см, б/в, 10
шт. Тел.: (096) 423-75-04 Ігор.
Вікна дерев’яні з євробрусу. Виконані за технологічними системами “Дихаючі вікна”. Якісно,
швидко, недорого. Тел.: 221-71-50
Вікна дерев’яні, б/в, 157х167 см, 3 шт, 230х74 см
1 шт. Тел.: 227-23-28, (050) 866-73-99.
Вікна дерев’яні, соснові 1,8х1,5 5 шт. Ціна 400
грн. Можливий торг. Тел.: (096) 574-88-84,
247-51-02
Вікна м/п, “Вітрал”, 4-5-камерні, нім. фурнітура,
1300х1400, білі, двохстулкові, 2 шт. 837 грн. Тел.:
(096) 419-99-64.
Вікна м/п, “Вітрал”, 4-5-ти камерні, нім. Фурнітура 1300х1400, біле, двостулкове, 2 шт. 837 грн.
Тел.: (097) 502-44-29
Вікна мансардні 78х98, 78х1,18, 78х1,40. Тел.:
(098) 570-45-06
Вікна металопластикові, двері броньовані. Тел.:
295-42-45, 243-50-46

Вікна металопластикові: профіль
“WDS”, “Salamander”, “Foris”,
фурнітура “Siegenia”. Монтаж, гарантія, доставка, демонтаж. Тел.:
(098) 576-25-91, 252-85-93
Вікна німецького профілю “Века”, “Вінбау”.
Якісна арматура. Швидкі терміни виконання.
Тел.: 245-7729 , (067) 758-24-61.
Вікна сосн., подв., оліфа, петлі, гачки, завіси,
112х137 см, 155х137 см, 180х137 см, 3 шт. Тел.:
230-54-35.
Вікна та двері з ПВХ від виробника. Тел.: 295-4788, 252-10-00
Вікна та двері металопл. від виробника. Доступні
ціни, короткі терміни виконання. Доставка, демонтаж, монтаж. Гарантія. А також встановлення
міжкімнатних та вхідних дверей. Тел.: (097)
031-06-24 Саша
Вікна та двері металопластикові з німецького
профілю REHAU та австрійської фурнітури
Winkhaus. Заміри, доставка та демонтаж
безкоштовно. Найнижчі ціни та висока якість
обслуговування. Тел.: (067) 676-74-90, (097)
262-33-44
Вікна, двері довільної форми, броньовані двері.
Тел.: (032) 276-14-12
Вікна, двері із профілю “VEKA”, вікна деревяні
з євробруса, двері, декоративні елементи
інтер’єру з дерева. Тел.: 233-23-33, 233-20-22
Вікна, двері металопластикові Рехау, Вітрал.
Склопакети. Підвіконники внутрішні. Зливи
металеві. Тел.: (067) 956-19-19, 261-27-21, вул.
Глибока, 1
Вікна, двері, меблі, ковані вироби на замовлення. Вул. Чигиринська, 42, 2 пов. ТзОВ Галтінко
293-92-65, 291-76-44, (067) 583-22-66.
Вікна, двері. Тел.: 243-66-49, (067) 801-76-47,
Мирон
Вікна, двері. Ціни виробника, висока якість,
кредит. Тел.: 245-50-44, 240-79-49
Вікна. Виробництво та продаж металопластикових вікон і дверей. Гарантія якості. Монтаж.
заміри, доставка безкоштовно. Ремонт м/п
конструкцій. Дуже низькі ціни. Тел.: 247-1957,
(098) 589-8259.
Вікна. Двері. Тел. 244-30-72, (097) 237-88-64.

Вікна. Металопластикові вікна німец. профілю
“Рехау”, 3-5-камерні. “Епсілон”. Балкони, лоджії,
підвіконники, жалюзі, москітні сітки. Монтаж,
демонтаж. Доставка. Тел.: 247-47-67, (067)
429-27-97
Вікно м/п., “Вітрал”, 4-5-ти камерні, 2050х1600
- 1189 грн. Тел.: (097) 502-44-29
Вікно мансардне “Велюкс”, 78х118, 2 шт. - 2499
грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир: (067)
255-20-47
Вікно мансардне POTTO, FACRO, 74х1,18. 3 шт.
Тел.: (067) 374-46-52
Встановлення дверей, вікон, дверних замків.
Складання паркету, шліфовка, лакування, а
також плінтус, ламінат. Якість робіт гарантуємо.
Дмитро або Володя. Тел.: (068) 518-81-93; (067)
944-56-71
Глянцеве підвіконня, висока стійкість до пошкодження, висока термостійкість. Тел.: 242-45-11
Двері броньовані на замовлення. Вікна металопластикові, євробрус, двері міжкімнатні соснові.
Меблі корпусні на замовлення. Тел.: (032)
293-92-65, 291-76-44
Двері від виробника. Міжкімнатні. Смерека.
Ціна від 385 грн/м кв. В ціну входить: дверна
коробка “без порога” шириною 75 мм. Завжди в
наявності широкий вибір продукції. Лакування,
монтаж фурнітури. Тел.: (032) 243-54-60, (097)
489-04-85 (info@standartservice.cc.ua, www.
standartservice.сс.ua)
Двері від виробника: вхідні, металеві, протизламні та міжкімнатні. Тел.: 298-29-56, 242-46-16
Двері міжкімнатні з цільного дерева, євробруссосна. Ціна від 600 грн. Різні моделі, висока
якість. Тел.: (098) 654-05-31, (032) 232-80-42
Двері соснові - євробрус, міжкімнатні, вхідні.
Ціна від 800 грн. Лакування, монтаж, фурнітура,
висока якість, різні моделі. Тел.: (098) 654-05-31,
232-80-42, Віктор
Двері дубові, сходи та комплектуючі до них.
Виготовлення та монтаж дверей з дубового
масиву під індивідуальні замовлення. Якість
гарантована. Тел.: (097) 343-67-66, Володимир
Двері міжкімнатні, вхідні, вікна з ПВХ, дерев’яні,
сходи дерев’яні, меблі з масиву, металеві меблі,
пиломатеріали. Тел.: 244-49-25, (067) 674-23-55
Жалюзі горизонтальні, вертикальні, тканинні ролети. Недорого. Замір, монтаж, ремонт, чистка.
Тел.: 270-14-06, 224-03-49, 270-01-07
Металопластикові вікна. Німецький профіль
«Комерлінг». Тел.: 244-60-94, 244-60-95

Професійний ремонт металопластикових вікон. Заміна
фурнітури і склопакетів. Якісно!!!
Тел.:(093) 293-82-01,
(067) 676-44-50
Підвіконник метал 150 мм (коричневий) до 3
м, 10 шт. Ціна - 21 грн. Роман: (067) 773-83-57,
Володимир: (067) 255-20-47
Підвіконня з мармуру та граніту. Якісно виготовимо, швидко доставимо, професійно встановимо. Тел.: (097) 225-51-99, (032) 295-61-35
Підвіконня, москітні сітки, супутні матеріали.
Тел.: (098) 576-25-91, 252-85-93
Підприємство ТБС пропонує вікна, двері,
металеві двері, гаражні ворота. Монтаж. Тел.:
245-71-07
Привід для відкривання дахового вікна - автоматичний 220 В. Сила відкривання 45 кг. Виробник
Італія. Ціна 1200 грн. Тел.: (096) 426-21-93
Продаються жалюзі та москітні сітки. Тел.: (032)
224-70-96, (098) 494-91-17
Продається металопластикове вікно київської
фірми “Рік Пласт”, висота - 112 см, ширина 91
см, з відкривною частиною без ухиляння. Ціна.
700 грн. Тел.: (095) 600-26-80; (093) 448-51-46
Ролети, жалюзі, пліссе, рольставні. Тел.: (097)
244-68-05
Фасади алюмінієві, зимові сади, перегородки,
басейни, вікна, двері, вітрини.
Проектування, виготовлення і монтаж конструкцій з алюмінієвого профілю. Тел.: (097) 530-8183, (067) 712-90-60
Фіма виготовляє вікна дерев’яні євробрус,
склопакет та двері міжкімнатні дерев’яні,
шпоновані, вхідні броньовані, різне оздоблення.
Тел.: 247-71-07, 247-71-08

ВОРОТА, ГАРАЖІ, ДАШКИ
Автоматика до всіх видів воріт (відкотних, розпашних, секційних). Тел.: (097) 244-68-05
Автоматичні ворота, шлагбауми, сегменти
огорожі. Тел.: (067) 672-04-36, 244-56-43
Асфальтування, ямковий ремонт. Бетонні
стяжки. Встановлення бруківки. Демонтаж та ін.
Оренда спецтехніки. Тел.: (097) 553-77-75
Базальтова гранітна бруківка. Гранітні підвіконня, сходи, облицювання камінів, фасадів. Тел.:
(063) 602-94-86, 224-54-49

Ворота гаражні секційні Алютех, Кріспл, Крузік,
Дорхан, Рітерна, Хьорман. Доставка, монтаж,
заміри. Гарантія 5 років. (097) 244-68-05
Ворота гаражні секційні під ключ. Монтаж,
сервіс, доставка. Тел.: 247-09-86 Ігор
Ворота гаражні секційні, ролетні. Автоматика до
всіх типів воріт. Ролокасети захисні. Шлагбауми.
Професійний монтаж. Тел.: (096) 384-03-18
Святослав
Ворота гаражні та промислові секційні. Автоматика для всіх типів воріт. Шлагбауми, маркізи,
ролокасети. Тел.: (097) 100-33-88, 294-85-58
Ворота гаражні, в’їзні. Секційні, розпашні,
відкатні. Автоматика. Монтаж, гарантія, сервісне
обслуговування. Тел.: (097) 331-7945
Ворота гаражні, секційні, автоматика до всіх
типів воріт. Ворота захистні. Шлагбауми. Вікна
ПВХ. Домофони. Тел.: (096) 384-03-18
Ворота виїзні відкотні. Ціна від 5500 грн. Тел.:
(097) 244-68-05
Ворота розпашні, відкотні, промислові, гаражні,
ролетні, ролети захисні, жалюзі. Виробники.
Тел.: (032) 245-15-93, (067) 255-99-99
Ворота секційні підйомні: 2,6х2,3 - 623 євро,
2,6х2,5 - 641, 3х2,5 -704, 3х3 - 788, 3,5х2,5 - 750,
4х2,5 - 802. Ціни вказані з доставкою, монтажем
та автоматикою. Ворота розпашні, відкатні. Тел.:
(093) 880-08-67
Ворота. Ролокасети. Жалюзі. Шлагбауми.
Виробники. Тел.: (067) 255-99-99, 245-15-93
Ворота: гаражні, промислові, секційні, ролетні,
виїздні. Тел.: (067) 942-49-95, 242-19-11
Виготовлення огорож, парканів, фонтанів,
мангалів, фундаментів, арок, камінів з
природного каменю. Всі види облицювальних
робіт природним та штучним каменем: стін в
інтер’єрі, фасадів, вікон, дверей, димарів. Тел.:
(097) 496-83-98
Гаражні ворота HORMANN, розмір 2500 х 2125
мм. Ціна 3200 грн. Тел.: (097) 118-05-24
Гаражні ворота HORMANN, розмір 2500х2125 м,
ціна 3250 грн. Тел.: 294-85-58
Гаражні ворота HORMANN, розмір 3000 х 2250
мм. Тел.: (098) 100-33-88
Металеві гаражі. Тел.: (067) 363-19-97
Огорожа бетонна, декоративна, стовпці набірні.
Тел.: (067) 715-88-13, 224-04-97
Огорожа та вироби з бетону, декоративні
вироби, фігурки, дашки, гранітна облицювальна
плитка. Тел.: (067) 672-65-36, 264-76-01
Плитка тротуарна, 200 шт. Тел.: (067) 682-10-04,
240-42-78
Продаємо гаражні ворота “Kruzik” виробництва
Чехії. Ворота відкатні та розпашні, автоматика
до воріт, ролокасети. Тел.: (067) 732-67-22,
247-09-86
Пропоную гаражні ворота “Krispol”. Заміри,
доставка, монтаж. Також ворота інших європейських виробників. (097) 244-68-05
Ролокасети, жалюзі тканинні, ролети, москитні
сітки, шлагбауми, ворота. Тел.: (032) 245-15-93,
(067) 255-99-99

ПІДЛОГИ І СХОДИ
Акція паркетна дошка! Barlinek. Великий вибір
кольорів, порід дерева, РОЗПРОДАЖ. Паркетна
дошка! Тел.: (044) 383-71-04, (096) 481-60-97,
(095) 434-77-56
Альтернатива по влаштуванню сходів будь-якої
складності. Тел.: (067) 843-06-69, 276-04-74
Балясини бетонні, перила, дашки, парапети.
Тел.: (067) 715-88-13, 224-04-97
Балясини дубові. Тел.: (067) 962-20-26
Балясини дубові. Тел.: 243-54-46
Вироби з дерева. Сходи, вікна, двері, ексклюзивні меблі. Недорого. Індивідуальний підхід.
Тел.: (096) 742-86-55
Войлок пресований - зелений. Тел.: (096) 32122-95, 237-41-76
Встановлення паркетної дошки та ламінату. Тел.:
(098) 570-62-61
Дошка підлогова, шпонована хвойних порід,
довжиною 3-5 м. Ціна від 80 грн/м кв. Тел.: (067)
990-48-34
Німецька тепла підлога. Безмуфтова технологія
HEM-system. Гарантія 20 років. Тел.: (067) 67028-51, 224-86-90
Нова плитка львівського виробника 20х25, 50 м
кв. Тел.: 264-66-20
Облицювальна гранітна плитка 60х30х1 чорна.
Тел.: (067) 671-47-10, 264-76-01

Паркетна дошка Magnum. Чехія.
Дуб натур. 3-х смуговий, ціна 279
грн/м кв, акційна ціна 239 грн/м кв.
Тел.: (044) 383-71-04
Паркет (дуб, бук, ясен) якісний, ідеальна геометрія, ціна помірна. Тел.: (067) 947-41-08
Паркет (дуб, бук, ясен), різні типи, розміри,
ідеальна геометрія, термоупаковка. Недорого.
Тел.: (032) 298-47-82, (067) 947-41-08
Паркет (дуб, бук, ясень, клен). Художній паркет,
паркетну дошку, плінтус, фанеру водостійку,
лаки, клеї. Найнижчі ціни в регіоні. Доставка в
межах міста безкоштовна. Тел.: (067) 947-41-48,
298-47-82
Паркет буковий. Бук пропарений, від 70 грн/ м
кв. Тел.: (066) 867-74-21
Паркет дубовий, новий, якісний. Тел.: (067)
962-20-26

Паркет дубовий, новий, якісний. Тел.: 243-54-46
Паркет ясеневий, І,ІІ ґатунок. Недорого. Тел.:
(066) 867-74-21
Паркет ясеневий, новий, сухий, якісний. Тел.:
(067) 962-20-26
Паркет ясеневий, новий, сухий, якісний. Тел.:
243-54-46
Паркет. Вкладання паркету - 35 грн. Шліфування
- 25 грн. Шпаклювання - 10 грн. Лакування
- 15 грн. Виїзд за місто. Тел.: (093) 697-87-40,
221-48-81
Паркет. Встановлення, шліфування, шпаклювання, лакування, плінтус. Ламінат. Консультація
спеціаліста. Доставка. Тел.: 275-07-06, (067)
340-83-31
Паркет. Паркетні роботи. Встановлення та
шліфування паркету. Шпаклювання, лакування,
воскування. Поліровка з використанням плоскошліф. машинки. Техніка сучасна 220 В. Без
пилу. Тел.: (032) 243-09-00, (067) 710-67-52
Паркет. Підлога. Укладання паркету 30 грн.,
ламінату, паркет. дошки 25 грн., плінтусу 12
грн., шліфування 15 грн., лакування 3 р. 12 грн.,
шпаклювання 8 грн. Вагонка, двері, стяжка.
Швидко, якісно, з гарантією. Тел.: (097) 752-5680, (097) 616-82-77
Паркетні роботи: укладання паркету, ламінату,
паркетної дошки. Шліфування, лакування. Тел.:
(067) 744-87-58, Андрій
Перила дубові. Тел.: (067) 962-20-26
Перила, огородження з нержавіючої сталі і дерева. Швидко, якісно, без проблем: проектуємо,
виготовляємо та встановлюємо. Тел.: 244-21-28
Підлога з підігрівом під ключ. Гідроізоляція,
теплоізоляція, стяжка, облицювання. Тел.: (050)
371-20-48
Підсходинки дубові. Тел.: (067) 962-20-26
Підсходинки дубові. Тел.: 243-54-46
Плінтус дубовий, новий, якісний. Тел.: (067)
962-20-26
Плінтус дубовий, новий, якісний. Тел.: 243-54-46
Поручні дубові. Тел.: 243-54-46
Продам паркет буковий (бук пропарений),
термоупаковка, якісний, недорого. Тел.: (097)
431-25-00
Продам паркет дубовий, різні сорти, різні типорозміри, від 65 грн/м кв. Тел.: (066) 869-74-21

Розпродаж паркетної дошки
Magnum (Чехія) Дуб Мокка 3-х
смуговий ціна 265 грн/м кв. Розмір
дошки 2200х205х15 мм. Тел.:
(044) 383-71-04
Сходи дубові, проектування,виготовлення,
монтаж, гарантія, індивідуальний підхід. Тел.:
(067) 675-74-98
Сходи міжповерхові 3,50х1,30 м. Тел.: (067)
126-14-53
Сходи. Проектуємо, монтуємо, виготовляємо
сходи всіх видів (дерев’яні, бетонні, металеві)
будь-якої конфігурації (маршові, гвинтові, модульні). Тел.: (032) 247-13-79, (067) 313-13-25
Сходи, перила, поручні,огорожі, металоконструкції, виготовлення виробів з нержавіючої
сталі. Тел.: (097) 586-43-25, 229-59-65
Сходинки дубові. Тел.: (067) 962-20-26
Сходинки дубові. Тел.: 243-54-46
ТОВ ТПК «ВІЗИР» спеціалізується на виконанні
повного комплексу будівельних послуг в сфері
облаштування підлог. Тел.: (098) 241-42-20,
(050) 254-46-99
Фірма виробник пропонує вироби з дерева:
двері, сходи дерев’яні, меблі з масиву деревини.
Тел.: (096) 360-52-82, (032) 245-75-37
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Шліфовка паркету, лакування, шпаклівка,
набивання плінтусу. Реставруємо старий паркет,
знімаємо фарбу. Машина нова 220 Вт. Якість і
порядність гарантуємо. Тел.: (067) 852-66-04,
245-48-49
Шліфовка. Акуратно без пилу. Лакування та
шпаклювання. Виїзд за місто. Плінтуса. Укладання паркету. Швидко, якісно, недорого. Тел.:
(067) 142-97-22, 275-69-89
Шліфування (барабанною, плоскошліфувальною машиною). Продаж паркету, клеїв, лаків,
фанери. Консультації. Доставка. Тел.: 275-07-06,
(067) 340-83-31
Шліфування, лакування, шпаклювання
паркету та дощатої підлоги. Машинка на 220 В.
Набивання плінтуса. Виїзд за місто. Тел.: (067)
422-65-52, 243-55-37

ОПАЛЕННЯ
Автономне опалення! Заміна старих та монтаж
нових системи опалення та водопостачання.
Встановлення: котлів, колонок, баків, насосів
боксів, лічильників (реєстрація). Швидко, якісно,
недорого. Тел.: (067) 923-76-19, 247-08-67
Автономне опалення, вигот. і встан. поливних
незамерзаючих систем для газонів і мийки авто
на прибуд. територіях. Тел.: (097) 477-66-67,
(050) 542-18-60 Богдан
Автономне опалення. “Теплі підлоги”, газові колонки, лічильники, фільтри та інше. Безкоштовна
доставка матеріалу та кваліфікована консультація. Тел.: (097) 670-37-71, 270-68-92
Автономне опалення. Всі види робіт. Гарантія.
При купівлі в нас котла (Фероллі - 430 євро,
Ср.Дюваль - 510 євро, Вайланд, Вісман та ін.)
- монтаж безкоштовно. Тел.: (097) 744-56-46,
224-89-80
Автономне опалення. Встановлення: котлів, колонок, лічильників (реєстрація). Швидко, якісно,
недорого. Тел.: 247-08-67, (067) 923-76-19
Автономне опалення. Сантехніка, проведення газопостачання в приватних. будинках,
монтаж міні котелень. Газозварювальні та
електрозварювальні роботи. Інженерний підхід,
якість гарантуємо. Тел.: (097) 621-25-65, (095)
425-75-52
Автономне опалення, сантехніка, заміна старого
сантехнічного обладнання та систем опалення,
встановлення котлів, баків, колонок, душових
кабін, теплої підлоги та ін.
Альтернативна енергетика: теплові насоси,
вітроелектростанції, фотоелектричні панелі,
сонячні панелі, колектори та багато іншого. Тел.:
(099) 277-59-22, (098) 710-28-51, ecologichniy_
ruh@meta.ua Олег
Виконуємо всі види робіт: встановлення котлів,
батарей, вибивання ніш, заміна старої сантехніки. Тел.: (067) 878-96-68

Виконую сантехнічні роботи,
встановлення індивідуального
опалення. Тел.: (093) 692-43-34
Виробництво і збут твердопаливних піролізних
котлів. Виготовлення і реалізація приставок до
котлів. Тел.: (098) 585-21-63, (03254) 2-39-99
Встановлення камінів, мангалів, печей. Продаж
камінних топок. www.kamin-service.com.ua. Тел.:
(097) 294-96-54
Газова колонка львівського виробництва, нова.
Тел.: (096) 321-22-95, 237-41-76
Гуртова та роздрібна торгівля системами опалення та водопостачання. Газові, твердопаливні,
електричні котли, бойлери, насосне обладнання.
Тел.: 244-23-83
Димоходи зовнішні, вставки в комин (гільзи).
Тел.: (067) 762-96-43
Електропарогенератори, газове й електричне
устаткування, котли на твердому паливі та газі.
Тел.: 252-26-80, 231-86-56
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Прийом оголошень за тел.: (032) 240-22-33

Електричне теплоакумуляційне опалення нового
покоління ТЕПЛО-ПЛЮС. Тел.: (097) 275-64-79
Електропарогенератори. Ціни виробника. Тел.:
252-26-80, 252-33-86, (067) 371-33-88.
Запчастини до котлів Vailant, Junkers, або
обміняю на зерно чи цукор. Тел.: 275-82-82,
(067) 700-00-34
Кабель електричний, вимикачі, електродвигуни,
насоси, пускачі, ліхтарі. Ціни виробника. Тел.:
252-26-80, 252-33-86, (067) 371-33-88.
Колонки газові, водогрійні. Ремонт, заміна.
Сантехнічні роботи, монтаж опалення. Тел.:
(098) 257-90-57
Конвектори електричні, газові. Ціни виробника.
Тел.: 252-26-80, 252-33-86, (067) 371-33-88
Котел Vailant газовий б/у, або обміняю на зерно
чи цукор. Тел.: 275-82-82, (067) 700-00-34
Котел газовий АОГВ б/в. Тел.: (096) 321-22-95,
237-41-76
Котли Вайлант, Вісман, Феролі, Імергас. Твердопаливні системи. Радіатори, труби, бойлери,
колонки. Гуртові ціни. Тел.: (067) 451-75-43.
Котли Вайленд, Юнкерс, запчастини до котлів.
Тел.: (093) 537-81-31
Котли водонагрівальні для твердого палива.
Сервіс, консультація, гарантія. Тел.: (067) 71337-62, 239-58-63
Котли газові “Данко”, “Рівнетерм”. Ціни
виробника. Тел.: 252-26-80, 252-33-86, (067)
371-33-88
Котли газові, конденсаційні, твердопаливні.
Сонячні колектори. Тел.: (067) 453-96-36, (032)
242-73-24 e-mail:buderus-lviv@ukr.net
Котли газові, твердопаливні, електричні: МАЯК
(Харків), ТЕРМОБАР (Вінниця), ДАНКО (Рівне),
АРДЕНЦ (Київ), ТЕРМО, БУЛЕРЯН (Луганськ),
ТЕПЛОВЕСТ (Ужгород), КАЛВІС (Литва),
ВІСМАН, ВАЙЛАНТ (Німеччина); конвектори,
колонки. Тел.: (032) 269-81-24, (067) 680-86-77
e-mail: jshvec@ri.lviv.ua
Котли електричні, водонагрівачі, кам’янки, вентилятори, калорифери, теплові завіси, трубчасті
нагрівачі. Ціни виробника. Тел.: 252-26-80,
252-33-86, (067) 371-33-88.
Котли на пелетах та трісках (Hargassner). Тел.:
294-84-25
Продам котел КЧП. Тел.: 275-82-82, (093)
537-81-31
Паливо: дрова, тріска, стружка, вугілля. КРЕДИТ
під 5% річних у грн на термін до 30 місяців. СП
«Ройек-Львів» вул. Яворницького, 14. Тел.: (032)
297-18-98, 297-18-58
Котли польського виробника ELPRO. Формуємо
дилерську мережу. Тел.: (050) 355-68-96
Котли, колонки, радіатори. Продукція сертифікована, гарантія 10 років. Тел.: (067) 340-81-41,
(098) 422-81-48
Новітня система опалення. Альтернатива газу.
Використовується тепло ґрунту. Термін окупності три роки. Тел.: (067) 861-60-66, 243-19-99
Опалення. Газова колонка, німецька. Тел.: (096)
270-96-47
Опалення. Проектування, підбір якісного
матеріалу та монтажні роботи. Тел.: (067) 67333-41, 243-50-00 Ігор
Продаж, сервіс та встановлення екологічних,
енергоощадних газових котлів Cosmogas
атмосферного та конденсаційного типу. Тел.:
(032) 243-32-55
Продам колонку DION ISD 10 газову б/в на
гарантії, недорого. Тел.: (032) 237-85-84
Проектні роботи, будівельні роботи, монтаж
внутрішніх і зовнішніх мереж та систем. Монтаж
технологічного устаткування, ремонт котельного
та паливного обладнання. Інжинірингові роботи.
Тел.: (032) 252-19-61
Проектування та монтаж системи опалення.
Тел.: 225-66-13
Продаються батареї чавунні б/у, 78 шт. Телефон:
(097) 404-72-21
Сантехніка, опалення, ремонт, заміна і встанов.
котлів, колонок, бойлерів, насосів. Монтаж
сист. опалення, водопостач. та каналізація. Всі
види газозварювальних робіт, чистка та ревізія
димарів. Тел.: (032) 238-51-35, (093) 286-89-06
Система теплої підлоги, труби металопластикові, запірна арматура, аксесуари для теплої
підлоги. Тел.: (044) 207-47-79/80

Системи опалення на основі
радіаторів “Терміс” з тижневим
мікроконтролером. Кондиціонери
холод-тепло (робота літо-зима)
для бінарних систем опалення.
Тел.: (097) 328-81-40
Системи опалення, “теплі підлоги” (електричні,
водяні), системи сніготанення і захисту від обмерзання, інженерні інсталяції, блискавкозахист.
Тел.: (050) 371-20-48
Стабілізатори напруги, кондиціонери, вентиляція, повітряне опалення. Тел.: (097) 545-31-59,
243-72-78

Теплообігрів - економні рідинні силумінові електрорадіатори “Терміс” 1кВт на 25кв.м. Витрати
1,4 грн. на кв. метр площі квартири в місяць.
Тел.: (097) 328-81-40
Труби (водо-газопостачання, опалення,
каналізація), радіатори, котли, поліетиленова
продукція. Тел.: 261-66-43, 261-41-70
Труби для водо-газопостачання, опалення,
каналізації. Фітинги для труб, радіатори, котли,
поліетиленові упаковки. Тел.: 297-46-19, 261-6643, 261-41-70
Трубопровід, елементи трубопроводу
теплоізольовані ППУ, компенсатори, запірна
арматура, труби ПВХ. Тел.: (067) 926-37-57,
(063) 681-38-68

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА
ПРОДУКЦІЯ
Автотрансформатор Латр. тип АОСН-20-22075УХЛ4, дві незалежні напруги від 0-250 В, 20 А,
4,3 кВт., 1100 грн. Тел.: (097) 462-03-21
Автотрансформатор масляний новий, типАОМН-40-220-75УХЛ4. 220В, 40А, 8,7 кВт. Від
0-250 В, дві незалежні напруги, 1350 грн. Тел.:
(097) 462-03-21
Акумулятор 12В, 17 Ахгод для Упса, охоронної
сигналіз., 76х175х181, новий з гарантією, 295
грн. Тел.: (093) 746-50-85, (098) 584-47-01
Акумулятор 75 Амп., імпорт., роб. ст., 2 шт. 170
грн. Тел.: (098) 069-73-72
Акумулятор 17 ампер 12 вольт. Ціна по домовленності. Тел.: (098) 321-83-62
Блискавкозахист, заземлення. Електромонтажні
роботи, стабілізатори. Модернізація мережі,
автоматизація освітлення. Тел.: (050) 371-20-48
Бетонозмішувач “Агровікт” на 320 літрів, 220
вольт, здам в оренду. Тел.: (067) 369-09-01
Бензогенератор ГАБ-4-Т/230-М1,4 кВт, 3-х фаз.,
10А, дв. УД-25Г (8 к.с.), бензин А-76, стартер,
в-во СРСР, великий. 500 у.о. Тел.: (067) 674-0799, 267-54-62
Блискавкозахист, електропідігрів сходів, ринв,
водостоків. Тел.: (067) 670-55-05
Блок живлення 250 Вт, хор. стан. 70 грн. Тел.:
(050) 501-23-91
Вимикач автоматичн., ВА88-35 3Ф, нов. 300 у.о.
Тел.: (067) 673-41-44
Електрика від 30 грн/точка. Всі види робіт,
професійно. Відбійний молоток. Гідроізоляція,
дренаж, каналізація, септики. Швидко та якісно.
Тел.: (097) 263-54-38
Електрика. Всі види електроробіт. Монтаж-демонтаж, заміна люстер, кабелів. Недорого. Тел.:
(067) 476-46-13, (067) 388-07-72
Електрика. Встановлення нової та заміна старої
електропроводки, вимикачів, розеток, щитків
ТФ, ТБ, швидко, якісно, недорого. Тел.: (097)
580-48-99
Кабель, провід, ізоляційні матеріали, освітлювальне обладнання. Тел.: 229-30-87, 229-30-88
Кабельно-провідникова продукція, доставка,
гурт. Тел.: 245-80-62/63
Куплю токарний станок. Тел.: 275-82-82, (093)
537-81-31
Листогиб сегментний для згибання листового
металу механічним способом, дозволяє виробляти деталі закритого типу. Тел.: (098) 480-77-72
Міняю циркулярку на бетономішалку. Тел.: (067)
767-10-29
Ревун ОПОК-4-2 - 220 вольт, 50 герц. Новий.
Ціна по домовленності. Тел.: (098) 321-83-62Світильник герметичний НСП-11 (новий) 4 шт Ціна
400 грн /шт . Тел.: (097) 179-02-40

Проектування по електропостачанню до 10кВ з погодженням.
Електротовари та кабельно-провідникова продукція під замовлення. Продаж. Монтаж. Нові та
ремонтні роботи по електриці.
Супровід при виконанні робіт.
79034 м. Львів, вул. Зелена
251/159. Тел/факс:
(032) 240-40-64, (067) 277-80-17
www.energouspih.com.ua
Системи сучасного інфрачервоного плівкового
обігрівання підлоги. Тел.: (044) 222-69-86 www.
rexva.com.ua
Студія світла Еліт Лайт, світло в інтер’єрі, ландшафті, архітектурі. Проектні роботи. Тел.: (063)
279-68-59, 224-84-32
Тепловентилятор електричний «Proton» 15 кВт
для приміщень висотою 4-5м. Ціна 10 170 грн.
Тел.: (097) 179-02-40
Теплова завіса “Neoclima” 18 кВт (виробництво
Греція) висота встановлення 3-4,5м Ціна 12
500 грн. Тел.: (097) 179-02-40

Циркулярка з підйомом пили, торцовочна
каретка. Тел.: (067) 767-10-29
Циркулярка торцовочна, двигун 3 кВт, діаметр
пили 400 мм, хід пили 400 мм. Тел.: (067)
767-10-29
Циркулярка столярна з фарцувальною кареткою. Продам або обміняю. Тел.: (067) 767-10-29
Циркулярка фарцувальна, 0,5 м. Продам або
обміняю. Тел.: (067) 767-10-29
Швидка електродопомога. Всі види електричних
послуг. Тел.: (097) 487-22-59, 247-77-88

ВОДОПОСТАЧАННЯ,
КАНАЛІЗАЦІЯ,
САНТЕХНІКА,
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Автономна каналізація. Системи біологічної
очистки стічної води. Тел.: (096) 402-19-93, (063)
324-49-91
Автономна каналізація для заміськоко будинку.
Поставка, монтаж. Тел.: (067) 472-42-07
Автономна каналізація заміського будинку. Тел.:
(067) 472-42-07
Автономна каналізація для приватного будинку.
Поставка, монтаж. Тел.: (067) 472-42-07
Альтернатива по гідроізоляції, ліквідації сирості.
Тел.: (067) 843-06-69, 276-04-74

Бетонні кільця, копання криниць, очищення криниць, вигрібні
ями. Тел.: (067) 313-77-90,
(096) 656-73-07
Алмазне буріння отворів діаметром від 12 до 400
мм та необхідної довжини в залізобетоні, бетоні,
цеглі та природному камені для влаштування
вентиляції, каналізації, опалення, водопостачання та інших інженерних комунікацій. Тел.: (067)
963-63-11
Ванна чавунна, 1,5 м б/в. Тел.: (096) 321-22-95,
237-41-76
Водопостачання та каналізація. Встановлення
лічильників. Тел.: (097) 670-37-71, 270-68-92
Водопостачання, водовідведення та очисні
споруди - проектування, підбір якісного матеріалу та монтажні роботи. Тел.: (067) 673-33-41,
243-50-00 Ігор
Водопостачання, каналізація. Новітні системи:
гар. вода при відкритті крану, самопролив,
фільтр. Тел.: (097) 477-66-67, (050) 542-18-60
Богдан
Водостічні системи. Тел.: (067) 701-01-94
Гідроізоляція зовн. і внутр., верт. і гориз. відсічка
грунт. вод, вивед. грибка і висолів. Мембранне
покриття, гідрофобні ебоксид.-поліур. підлоги.
Захист терас, балк., пласких дахів. Зов. канал.,
водовідв., дренаж. Тел.: (067) 926-93-48
Гідроізоляція підлог, стін, терас, фундаментів,
колодязів. Каналізація, водовідведення, дренаж,
лівньовки, септики, ями. Осушення території.
Електрика, відбійний молоток. Дахи всіх типів.
Цегляна кладка. Фундаменти. Тел.: (097)
263-54-38
Дренаж, гідроізоляція будь якої складності,
монтаж лівневої системи, каналізації, очисні
споруди. Послуги міні-екскаватора та навантажувача. Ковш 30-100 см. Тел.: (067) 314-47-57,
(093) 314-30-77
Заміна старих та монтаж нових систем водопостачання. Встановлення лічильників (реєстрація).
Швидко, якісно, недорого. Тел.: 247-08-67, (067)
923-76-19
Інженерні мережі та системи. Опалення, водопостачання, системи вентиляція та кліматизації.
Тел.: (032) 244-47-30
Каналізація, гідроізоляція будь якої складності.
Прокладання сучасних очисних споруд, монтаж
лівневої системи. Планування територій, погрузка сміття. Тел.: (067) 314-47-57, (093) 314-30-77
Компанія “ІНТЕРДРАФТ” пропонує продукцію
європейських виробників GAMRAT, BOHAMET,
WTORMEX, INSTALPLAST, BELGICAST. Тел.: (067)
322-48-88, (032) 244-17-77
Кільця бетонні колодязні 1000 шт. - 200 грн/шт.
Тел.: (067) 861-60-66
Кільця каналізаційні, 20 шт. Тел.: (067) 682-1004, 240-42-78
Круги абразивні відрізні, захисні. Ціни виробника. Тел.: (068) 540-52-05, (0342) 78-74-21
Круги металеві від 6,5 – 180 мм, 100 м/пог. Тел.:
(067) 682-10-04, 240-42-78
Монтаж водопостачання та каналізації. Тел.:
267-03-62 з 9.00 до18.00, (067) 776-49-40 Олег
Продам кільця для криниці, копання криниць за
домовленістю. Тел.: (099) 732-81-91
Проектування і монтаж систем водопостачання,
каналізації. Тел.: (096) 882-08-86, 245-89-09,
адреса: ТВФ “ТехноКлас”
Продаю бак для води для будівництва, об’єм до
двох кубів. Тел.: 297-83-91; (067) 309-65-04
Сантехніка. Автономна система опалення,
монтаж котлів, батареї, підігрів підлоги. Тел.:
(098) 540-91-36, (093) 843-35-75
Санвузол від А до Я. Комплексний ремонт
санвузлів та ванних кімнат. Водопостачання,
водовідведення, плитка. Монтаж сантехніки
будь-яких брендів. Швидке та якісне виконання
робіт. Тел.: (067) 923-76-19, 247-08-67
Сантехніка. Водопостачання та каналізація.
Встановлення лічильників. Тел.: 243-18-51, (096)
519-74-71 Микола
Сантехніка. Заміна старих труб на нові, підведення водопостачання та каналізації, заміна
стояків, встановлення лічильників. Тел.: 243-3103, (067) 836-42-05
Сантехніка. Опалення. Монтаж та заміна систем
опалення та водопостачання. Індивідуальний
підхід. Консультація. Виконання робіт будь-якої
складності. Реєстрація лічильників. Швидко,
якісно, недорого. Тел.: (067) 923-76-19, 24708-67
Сантехніка. Заміна старих каналізаційних
труб на нові, а також заміна старих труд на
пластик, монтаж бойлерів, газових колонок,
насосів, накопичувальних баків і встановлення
водяних лічильників. Тел.: (098) 540-91-36, (093)
843-35-75

Системи для водопостачання, опалення та каналізації.
Поліпропілен,поліетилен,
запірна арматура. Тел.: 297-17-47,
297-17-77
Системи підготовки води для локальних водопроводів, домашніх господарств, готелів, офісів.
Тел.: (067) 791-92-15, 239-51-76
Труби з пластмас, ППР, ПЕ, ПВХ. Гуртові ціни.
Львів вул. Городоцька, 242. Тел.: (067) 313-2404, 299-13-08

ВЕНТИЛЯЦІЯ І
КОНДИЦІОНУВАННЯ
Вентилятор №3, пилевий, з двигуном - 3кВт,
вибухобезпечного виконання, 1000 об/хв. Tел.:
(067) 674-42-00, 222-12-44 Ігор
Вентилятор-рекуператор прит.-витяжний “Мітсубіші” для кімнат теплозберігаючий. потуж. 26
Вт, 487 у.о. Тел.: (096) 800-94-93, 262-90-36.
Вентиляція, кондиціювання, опалення. Тел.:
245-89-09, ТВФ “ТехноКлас”
Димоходи з нержавійки та оцинковки. Виготовлення за індивідуальним проектом. Тел.:
232-11-48, (067) 673-14-38
Кліматична техніка: кондиціонери, зволожувачі
повітря, осушувачі повітря, опалення. Тел.: (044)
360-84-36, (0362) 43-84-36

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 01625
Кондиціонери. Вентиляція.
Опалення. Теплові завіси.
Зволожувачі. Продаж. Монтаж. м.
Львів, вул. Зелена 251/159. Тел.:
(032) 240-40-64, (067)757-79-85
www.energouspih.com.ua
Кондиціонер “Неокліма” НС9, 330 у.о. Тел.:
232-11-48.
Кондиціонер віконний ЛГ В22ЛШ, ідеальн. стан.,
400 у.о. Тел.: (067) 735-71-24 Ігор
Кондиціонер Ел Джі 7, новий з гарантією, 350
у.о. Тел.: (068) 502-19-29 .
Кондиціонер Чіго ЦС 23 Г3, 2,3 кВт холод/2,5
кВт тепло/автоперезапуск/таймер/дисплей/Р22
фреон/компр. Тошіба, гар. 2 роки, 260 у.о. Тел.:
227-76-38
Кондиціонери всіх типів і марок. Теплові завіси.
Побутові обігрівачі. Продаж. Монтаж. Гарантія.
Тел.: (096) 821-96-68 Роман

Кондиціонери всіх типів і марок.
Теплові завіси. Продаж, монтаж,
гарантія. Помірні ціни. Монтаж
від 800 грн. Тел.: (096) 354-93-98
Олег.
Кондиціонери. Продаж та монтаж. МсКВау,
Хітачі, КуперХантер, ЕлДжі, Панасонік, Самсунг,
ТКС, Олмо. Гарантія від 2 до 5 років. Безкоштовний сервіс протягом 1 року. Виїзд спеціаліста
в будь-яке місце у Львові та обл. безкоштовно.
Тел.: (063) 600-48-75, (098) 570-25-35
Монтаж та встановлення рекуператорів Прана.
Тел.: (067) 963-63-11
Повітропроводи та фасовані елементи. Виготовлення. Тел.: 232-11-48, (067) 673-14-38.
Промислові вентилятори, насоси,кабельнопровідникова продукція. Тел.: (067) 672-37-78,
245-47-53
Рекурператор-вентилятор для кімнати 25-50 кв.
м, з мікропроцес, 270 у.о. Тел.: 295-65-65, (067)
295-65-65 Ольга
Системи вентиляції теплозберігаючі - кімнатний
рекуператор, ККД - 65%. Тел.: (032) 232-53-39,
(067) 153-99-31
Тепловентилятор електричний 12 кВт (“друг
строителя”) з-д “Маяк” Вінниця, новий, гарантія,
1490 грн. Тел.: 292-81-81
Утеплення фасадів методом промислового
альпінізму. Короїд, клеї. Тел.: (067) 314-56-15
Олександр
Шановні Панове! Ми на ринку вже-17 років.
Пропонуємо: вентиляцію, кондиціювання,
опалення, повітряне опалення, сантехніку. Тел.:
(063) 281-67-83

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
GSM- модуль для передачі сигналу про спрацювання сигналізації на мобільний тел. 4 входи, 3
виходи, 8 номерів тел., гар. 1 р. - 470 грн. Тел.:
(093) 746-50-85, (067) 371-78-33, oxorona@
online.ua, www.oxorona.com
Автоматизовані системи відеонагляду,
охоронної сигналізації, аудіо-відеодомофони,
комп’ютерні мережі, міні-АТС. Встановлення,
гарантія, сервіс. Тел.: (067) 369-03-98, (063)
648-09-14 Володимир.
Відеодомофон “Гарді 24В”, ч.б, двовходовий,
4”дисплей, новий, з гаран. 1 рік - 475 грн. Тел.:
(068) 505-36-84, (067) 371-78-33 Андрій.
Відеодомофон “Фортрес М9С” новий, в
упаковці, гарантія 100 у.о. Тел.: (067) 857-66-07,
(063) 344-30-17
Відеодомофон “Фортрес М9С”, з нічн. бач., ч/б,
антиванд. 730 грн. Тел.: (067) 586-70-05 Оксана
Відеореєстратор 4канала відео, 4 канала аудіо
H264 кодек, мережевий, VGA вихід гар 1р 1540
грн. Тел.: (093) 746-50-85, (067) 371-78-33,
oxorona@online.ua, www.oxorona.com
Вогнегасники та протипожежне обладнання,
пожежно-охоронеа сигналізація. Тел.: 223-1416, 299-61-14
Встановлення домофонів та систем відеонагляду. Гарантійне та післягарантійне обслуговування. Тел.: 243-92-31, (097) 306-17-60
Домофони. Конкретні рекомендації до вимог
клієнта. Тел.: (096) 384-03-18 Святослав.
Кабель UTP 5e категорії (вита пара) 100% мідь,
якісна ізоляція. Panduit 305м 445 грн. oxorona@
online.ua, www.oxorona.com
Монтаж багатоквартирних та індивідуальних відео-, аудіо-домофонів, охоронних сигналізацій,
систем відеонагляду, прокладання кабельних
мереж. Тел.: (093) 746-50-85, (067) 371-78-33.
oxorona@online.ua www.oxorona.com
Охоронна сигналізація Satel CA-6 8 зон 2 групи,
бокс, клавіатура, голю плата, БЖ, гар. 1р. 760
грн. Тел.: (093) 746-50-85, (067) 371-78-33,
oxorona@online.ua, www.oxorona.com
Охоронна сигналізація Satel SAT-10, бокс, діодна
клавіатура, галю плата, 750 грн. Розширювач
100 грн. Нове. Гарантія. Тел.: (098) 321-83-62
Охоронні датчики SWAN QUAD счетверений
піроелемент, функт. Імунітету від тварин, регулювання чутливості гар. 1р. - 85 грн. Тел.: (093)
746-50-85, (067) 371-78-33, oxorona@online.ua,
www.oxorona.com

МЕБЛІ, ПРЕДМЕТИ
ІНТЕР’ЄРУ ТА МАТЕРІАЛИ
Бра старовинне. Ціна 100 у.о. Тел.: (067) 72305-81 Тетяна
Виготовлення меблів: для офісу, відпочинкових
баз, шафи-купе, кухні. Також виготовлення
класичних вітражів для інтер’єрів культових,
індивідуальних і громадських установ. Тел.: 24368-06, (098) 292-30-40
Вітальню “Каменяр”, в доб. ст., 900 грн. Тел.:
(097) 447-06-45
Вітальню “Оскар”, 3, 6 м, нов. в упак., 2060 грн.
Тел.: (068) 136-96-59

Виготовляєм стільниці з штучного
каменю Corian . Montelli . Staron.
Великий вибір кольорів. Тел.:
(097) 584-08-77
Двері 4 шт. на рояльних петлях до шафи, художньо оформленні. Тел.: (032) 237-56-81
Дзеркало “арка”, нове, 35х85 см. Тел.: 267-95-32
Дзеркало модерн для ванни, спальні, і т. д.
відмінний стан 200 грн. Тел.: 291-35-04
Диван “малютка”, “американка” новий, 1620 грн.
Тел.: (067) 974-40-22 Леся
Диван “малютка”, 1500 грн. Тел.: 222-05-80 ,
(067) 156-73-66
Диван “Міраж Діваль”, спал. част. 130 см,
розклад. вперед, ящик на постіль, ткан. болеро
борд. квіт., + пуфік, 3600 грн. Тел.: (096) 22278-13
Диван + 2 крісла, шкіра (біла), суч. дизайн, нові,
5200 грн. Тел.: (067) 676-69-24
Диван виробництва Дрогобич з боковою
поличкою, місце на постіль, шухляда. Спальна
частина 190х140. Ціна договірна. Тел.: (050)
431-12-50
Диван з кріслами, “Барон”, б/в, у доброму стані,
2000 грн. Тел.: 232-81-66 після 19.00 Сергій

Крісла вел., м’які, розкл., в ід. ст., фабр. вироб.,
пруж. блок, колір беж., 2 шт., за шт. 1000 грн.
Тел.: (050) 370-50-11, (098) 251-53-44 Тарас
Крісла дубові, столи, ліжка, тумби, в хор. стані.
Тел.: (067) 899-95-92
Кухня нова, фабрична, в упаковці, не дорого.
Тел.: (067) 703-99-33
Кухня сучасн. оригін. дизайн, фасади МДФ лак,
колір комбінов., нова. Тел.: (097) 306-71-80
Тарас
Кухня темн. дуб, 600х250 см., витяжка, вбуд.
холод. “Ардо”, б/в, хор. стан 800 у.о. Тел.: (067)
370-19-62 Андрій
Кухонний куток, стіл, 2 табуретки. Ціна 680 грн,
новий. Тел.: (098) 697-96-16
Лавку ковану “Виноградна лоза” 2м. 850 грн.
Тел.: (097) 375-52-71 Тарас
Ліжка дерев. двоспальні 160х200, 180х200 2
шт. з матрацами ортопед., нові 1640 грн. Тел.:
244-45-80
Ліжка дерев’яні букові, 10 моделей з підйомними механізмами. Гарантія. Тел.: (099) 198-26-59,
(050) 430-85-15
Ліжко 2-х спальне, нове, можливо з ортопедичним матрацом. Тел.: (067) 703-99-33
Ліжко 2-ярусне дер., бук, 80х200 м., 2430 грн.
Тел.: (067) 252-27-53 Ася
Ліжко двоярусне, дерев’яне, нове. Розкладається на два окремих. Тел.: (067) 703-99-33
Ліжко бук, 2 сп., висока якість, 160х200/190 см.,
1640 грн. Тел.: (067) 673-01-71
Люстру класич. стиль, 3 яруси, 24 лампи, висота
2 м, діаметр 1.5 м, + 8 бра 2000 у.о. Тел.: (067)
179-27-57
Матрац “Матролюкс” ортопедичний, зима-літо,
кокос, незалежні пружини, новий. Тел.: (096)
870-82-02
Матрац каркасний на дерев’яній основі ортопед.
Новий, тканина жакард. Тел.: (096) 870-82-02
Матрац ортопедичний, пружинний, хакардний
чохол. Новий. Тел.: (067) 703-99-33
Меблева стінка “Франек” 3,75 м. Колір вільха.
МДФ. Ціна договірна. Тел.: (050) 431-12-50
Меблі дубові. Крісла, столи, ліжка, комоди.
Хороший стан. Тел.: (067) 899-95-92

Меблі дубові. Кухні, спальні,
передпокої, столи, двері, сходи,
меблеві фасади з дуб. масиву .
Тел.: (097) 343-67-66
Меблі на замовлення. Кухні, шафи-купе, вітальні,
дитячі, обладнання магазинів та аптек. Помірні
ціни. Тел.: (067) 671-45-71
Меблі: офісні,торговельні, для закладів освіти,
медицини. Тел.: (093) 006-03-83, 252-85-93
Набір для ванни, дзеркало, 2 шафки, полиці,
вішачки для рушник. Тел.: 292-23-76
Офісні меблі, вмеблювання магазинів, аптек,
готелів, барів і т.п. Супутні матеріали, побутова
техніка, мийки, вироби зі штучного каменю, Тел.:
(067) 718-29-61
Передпокій “Аро”, новий. Тел.: (098) 697-96-16
Передпокій “Ніагара”, новий. Тел.: (093)
880-54-94
Передпокій новий. Тел.: (098) 684-30-39
Продається меблева стінка “Оскар” 3,6 м. Колір
горіх. Ціна договірна. Тел.: (050) 431-12-50
Продам тахту дитячу “Колібрі” у відмінному
стані, колір бежевий 600 грн. Тел.: (097)
546-04-86
Стінка “Віктор”, нова, модульна. Тел.: (093)
880-54-94
Стінка дитяча “Канді”, нова. Тел.: (093) 88054-94
Стінка нова, фабрична, не дорого. Тел.: (098)
684-30-39
Шафа-купе 2,40х2,40 нова в упаковці. Тел.: (096)
870-82-02
Шафа-купе, 2-х дверна, нова, недорого. Тел.:
(098) 697-96-16

Шафи-купе, гардеробні кімнати, дитячі, передпокої, кухні на
замовлення. Виїзд на заміри,
дизайн, доставка. Швидко, якісно.
Сучасні матеріали.
Тел.:
(067) 679-11-96
Шафа-купе Командор. Нова Тел.: (098) 68430-39
Шафи-купе, дитячі меблі, м’які частини. Тел.:
(032) 242-02-36, (050) 371-41-08, Надія.
Якісно виготовимо, швидко доставимо,
професійно встановимо з граніту і мармуру
стільниці до кухонних меблів, барні стійки, каміни, ексклюзивні вироби на замовлення.

БЛАГОУСТРІЙ ТА
ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН
Альтанки, вікна, двері, ролети, балкони, лоджії,
облаштування відкосів. Тел.: (050) 707-23-66,
295-67-07

Альтанки, садові меблі, огорожі з дерева, двері, сходи та
інші дерев’яні вироби. Тел.:
(067) 999-32-34, 252-81-78
Альтернатива по благоустрою території будинку,
ландшафтний дизайн. Тел.: (067) 843-06-69,
276-04-74
Виготовлення огорож (парканів), фонтанів, мангалів, фундаментів, арок, камінів з природного
каменю. Тел.: (097) 496-83-98
Всі види облицювальних робіт природним та
штучним каменем: фасадів, цоколів, терас,
доріжок, сходів, криниць, камінів. Тел.: (097)
496-83-98
Вироби з дерева: альтанки, дерев’яні будинки,
дитячі майданчики. Тел.: (067) 797-71-04, (067)
984-78-00
Виготовлення огорож (парканів), фонтанів,
мангалів, фундаментів, арок, камінів з природного каменю. Всі види облицювальних робіт
природним та штучним каменем. Тел.: (097)
496-83-98
Дахи з очерету, ландшафтний дизайн, індивідуальні проекти. Тел.: (067) 362-38-43
Іриси, лілійники, лілії, піони, нові сорти. Тел.:
(067) 966-90-48, sikorskyy@gmail.com, www.
irisflower.io.ua, http://vk.com/irisflower
Ландшафтний дизайн, озеленення: рулонний
газон, альпінарій, гроти, водойми, струмки, системи поливу “Гардена”. Дизайн-студія “Зелений
Ельф”, вул. Городоцька, 174. Тел.: 240-02-32,
(067) 334-43-99
Ландшафтний дизайн. Планування місцевості,
Висівка, кладка трави. Посадка дерев. Оформлення клумб. Кваліфіковані працівники швидко,
якісно та недорого виконають, усі роботи. Тел.:
(096) 247-54-96 Олег
Ландшафтний дизайн. Проектування. Газон. Альпінарії. Водойми. Водоспади. Квітники. Висадка
рослин. Автоматичний полив. Підпірні стінки.
Облицювання каменем. Догляд. Послуги садівників. Гарантія від 1 р. Тел.: (050) 273-70-93, (067)
193-44-75, shamrai.com.ua, shamraim@mail.ru

Продаж. Малина “Геракл” і “Ранкова роса”, піони, лілійники. www.facebook.com/IrisflowerLviv.
Тел.: (067) 966-90-48
Лотки бетонні, полімербетонні та пластикові,
дощоприймачі, пластикові люки, ланшафтоутворюючі матеріали. Тел.: (044) 496-06-52
Студія ландшафтного дизайну. Весь спектр
ландшафтних робіт. Тел.: (044) 355-02-16, (067)
237-15-43. www.lavatera.com.ua
Усі види ландшафтних послуг (проектні роботи,
висадка рослин, організація газону,освітлення,
полив. Тел.: (067) 198-51-99, (063) 569-78-48

БУДІВЕЛЬНЕ
ОБЛАДНАННЯ ТА
ІНСТРУМЕНТ
“Грохот ГИЛ-52” для просіювання щебеню, б/в
та сітки до нього, 5000 у.о. Тел.: (095) 212-11-17.
Агрегат зварювальний САК тип АДБ 3122У1,
двигун УАЗ, практично новий 12000 грн. Тел.:
(067) 679-28-68, (067) 673-42-84 Ігор.
Апарат електрозв., 3-фаз., зі зміною вихідного
струму, без кабелів стаціонарн., на шасі, 2600
грн. Tел.: (067) 676-78-67
Апарат звар. інвертор. ИИСТ-140, 220 В (прац.
при 150 В), 6 кВт, електрод. змін. і пост. до 4 мм,
антизалип., 4,6 кг, гар. 18 міс., 2050 грн. Тел.:
(097) 437-11-71, (063) 723-50-90.
Балон кисневий, вуглекислотний 250 грн. Тел.:
(067) 310-39-80
Балони кисневі, 2 шт., 500 грн. Тел.: (067)
674-65-69
Бензокосарку ручну на пилу і леску, пот. 2400 Вт,
3,1 РS, фірма “Євротек”, гарант., 1020 грн. Тел.:
243-07-02 Аня, (098) 254-40-42
Бензопилу “Стіхл-260”, б/в. Тел.: (067) 67096-86
Бензопилу “Урал” 1500 грн. Тел.: (096) 740-2342 Володимир
Бензопилу ланцуг., “Штіль”, гарант., 1350 грн.
Тел.: (067) 923-16-55
Бензорізку “ШТІЛ ТС 400”, для бетона та заліза,
в-во Нім., майже нова, оригінал, терміново, 4100
грн. Тел.: (067) 764-20-61, (067) 980-35-26 Ігор.
Бензотример, 2-ві насадки, ніж, леска, зручне
кріплення, гарант., нов. 900 грн. Тел.: (093)
139-66-44 Вадим
Бетонозмішувач “Агромотор”, 130 л, 220 Вт,
нов., в-во Угорщина. Тел.: (096) 808-30-56
Степан
Бетонозмішувач 0,13 куб., 220 В, або здам Тел.:
(097) 475-13-86
Бетонозмішувач 0,75 м куб., або обміняю на
зерно чи цукор. Тел.: 275-82-82, (067) 700-00-34
Бетонозмішувач 160 л, 220 В, потребує
перемотки двигуна, 2500 грн. Тел.: 224-82-58,
(098) 226-17-20
Бетонозмішувач 165 л, 220 В, в оренду, 20
грн/доба. Тел.: (093) 228-58-60, 276-82-06.
Бетонозмішувач 180 л., в оренду, 40 грн/доба .
Тел.: (097) 647-70-69, (096) 814-17-25.
Бетонозмішувач радянського вироб. 0,5 м. куб
з самозавантаженням Н 2.5 м. 13500 грн. Тел.:
(067) 792-92-39 Василь.
Болгарку “Текформ”, 650 Вт, круг 115 мм,
нова, упак., в-во Польща, 150 грн. Тел.: (096)
562-42-30 Саша
Болти 20х90мм, 22х120мм, 15 кг, нові. Тел.:
(097) 192-45-17 Тарас
Вологомір для деревини контактний, для різних
порід, для столярень та сушильних камер.
Гарантія 18 місяців. Тел.: 032) 238-73-01
Верстат для ремонту блоків двигунів
внутрішнього згорання. Верстат розточний,
шліфувальний, хонінгувальний, заточка клапанів
внутрішнього згорання. Обмін на зерно та буд.
матеріали. Тел.: (093) 537-81-31
Верстат столярний, універсальний, або обміняю
на зерно чи цукор. Тел.: 275-82-82, (067)
700-00-34
Верстати деревообробні: форматні, кромкооблицювальні, фугувально-рейсмусні, рейсмусні,
фрезерні, пятиопераційні, чотиристоронні,
загострювальні. СП «Ройек-Львів» вул. Яворницького, 14 Тел.: (032) 297-18-98, 297-18-58
Верстати для обробки металу та деревини, пиломатеріалів (фрезерні, рейсмусні,
фуговальні,токарні багатофункційні, верстати з
ЧПУ). Тел.: (098) 480-77-72
Вібратор глуб. Енар, в-ва Іспанія, нов., 2800 грн.
Тел.: (093) 374-80-80.
Віброплита “Вебер”, 80 кг, для вкладання бруківки, здаю в оренду. Тел.: (096) 544-17-59.
Віброплита для укладання бруківки вага 80 кг.
здаю в оренду, а також болгарку, дрелі та інший
інструмент. Тел.: (067) 274-68-20.
Візок транспортний, гідравлічний, 2т., типу
Рокла, майже новий, 1000 грн. Тел.: (067)
749-63-63

Вишка - Тура. Риштування
будівельне - ПРОДАЖ та ОРЕНДА.
Тел.: (066) 990-86-86
Гідроізоляція. Дренаж. Облаштування внутр. та
зовн. гідроізол. фундаментів, підвалів і дахів.
Тел. (067) 313-13-25, 247-13-79
Гільотину 3м, б/в, Польща, для металочерепиці,
12000 грн. Тел.: (067) 341-73-71 Андрій
Детектор “Бош” пошук металу і скритої проводки в стіні до 10 см, 550 грн. Тел.: (067) 335-69-95,
(063) 791-27-88.
Деревообробні верстати FDB Maschinen
(фрезерні, рейсмусні, токарні, фуговальні,
багатофункційні, форматнорозкрійні, пилозбірники). Гарантія, сервіс, надійність. Доставка
безкоштовна по Західній Україні. Тел.: (098)
480-77-72 Павло
Драбина пожежна 12 м 3 коліна в оренду - 50
грн/доба. Електростанція бензинова 220 V 4KW,
можливо з електрозварювальним апаратом в
оренду - 300 грн/доба. Електрокомпресор з
відбійним молотом в оренду - 400 грн/доба.
Тел.: 243-15-99
Зварку електр., на електроди, 180А, 220В/380В,
ф-ма “Форте”, гарант., 640 грн. Тел.: (098)
628-90-25 Анна.
Зварювальне обладнання “Дека”, в-ва Італ., нов.
Тел.: (067) 181-67-71 Орест
Капітальний ремонт електротельсерів та електрокран-балок вантажопідйомністю 1-10 тон та
запасні частини до них. Тел.: (091) 335-59-74
Кисневий шланг для газозварки. Тел.: (096)
321-22-95, 237-41-76
Котел КЧМ 4-5, або обміняю на зерно чи цукор.
Тел.: 275-82-82, (067) 700-00-34
Кран Піонер, бетонозмішувач на 0,75 м.куб з
загрузкою, тельфер, верстат столярний (багатофункціональний), циркулярка (чавунна станина).
Тел.: (093) 537-81-31
Лісорами, сушильні камери, котли автоматичні на відходах деревини, СП «Ройек-Львів»
вул. Яворницького, 14 Тел.: (032) 297-18-98,
297-18-58
Нова штукатурна станція Putzmeister МР25 mixit
(Німеччина) в заводській комплектації. МР25
відрізняється високою надійністю і простотою
в експлуатації. Застосовується для нанесення
внутрішньої та фасадної штукатурки, наливних
підлог, клеїв на основі цементу. Тел.: (095)
900-43-13
Новий шпаклювальний апарат Graco t-max 405
(США) призначений для виконання опоряджувальних робіт матеріалами середньої і високої
в’язкості. Тел.: (095) 900-43-13
Новий електричний гончарний круг (верстат)
в упаковці, можливість вибору моделі. Легко
встановити, експлуатувати, очищати знімну
чашу від шлікера (мити). У наборі стартовий
набір гончарних інструментів і навчальний диск.
Тел.: (067) 487-71-06
Обладнання та інструмент для будівництва: штукатурні станції, розчинонасоси, віброобладнання, підйомна техніка, станки для різки та гнуття
арматури. Тел./ф.: 244-26-02, (067) 938-43-35

Прийом оголошень за тел.: (032) 240-22-33
Опалубка вертикальна в оренду
100 м кв. Ціна - 2 грн/м кв. - доба.
Опалубка горизонтальна в оренду
10 м кв. Опалубка горизонтальна нова 100 м кв. Опалубка
вертикальна нова 100 м кв. Тел.:
(067) 861-60-66
Опалубка для фундаментів вертикальна в
оренду - 2 грн/м кв - доба. Брус для опалубки
перекриття Н- подібний 200/80 L - 2-3 м 50 шт.
- 30 грн/м пог. Тел.: (067) 861-60-66
Підйомний кран “Піонер”, або обміняю на зерно
чи цукор. Тел.: 275-82-82, (067) 700-00-34
Продаж обладнання власного в-ва: піскоструменні установки УП-150, УП-300, сушки
піску УСМ-1. Тел.: 263-62-36, e-mail: l.anticor@
gmail.com
Продаж обладнання власного в-ва: установка
гідроабразивної очистки поверхні «Нептун».
Тел.: 263-62-36
Продаж обладнання власного в-ва: установка
надзвукової термоабразивної очистки поверхні
«Беркут». Тел.: 263-62-36
Продам бетонозмішувач 0,75 м куб. Обміняю на
зерно та буд. матеріали. Тел.: (093) 537-81-31
Продам електродвигуни фланцеві, виробництво
Чехія. Нові, з гарантією за 2012 р. 13 кВт - 730
об/хв; 18,5 кВт - 1460 об/хв, 30 кВт - 1460 об/хв.
Ціна: 150 грн/1 кВт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам стабілітрон КС 680А, резистори
високочастотні МОУ-Г. В ідеальному стані. Ціна
стабілітрона: 20 коп./шт. Ціна резистора: 1
грн/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам резисторри МЛТ. В ідеальному стані.
Ціна: 5 коп/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам реле РС 10. В ідеальному стані. Ціна: 5
грн/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам лампу СМН 6,3 Вт. В ідеальному стані.
Ціна: 10 коп/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам тримач запобіжник ДВП4. В ідеальному
стані. Ціна: 2 грн/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам патрон керамічний. В ідеальному стані.
Ціна: 2 грн/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам компресор поршневий, 2ВМ, 12 м.куб./
хв, 9 атмосфер. В ідеальному стані. Ціна: 10 000
грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам лічильник імпульсний, СН 15. В ідеальному стані. Ціна: 50 грн/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам лічильник механічний, СОП 105. В
ідеальному стані. Ціна: 50 грн/шт. Тел.: (067)
371-56-74
Продам катушку вимірювальну. В ідеальному
стані. Ціна: 50 грн/шт. Тел.: (067) 371-56-74
Продам прес гідравлічний, ДГ-243, двохстійковий. В ідеальному стані. Ціна: 1 800 грн.
Тел.: (067) 371-56-74
Продам прес кривошинний, Д-2118, зусилля 6,3
т. В ідеальному стані. Ціна: 10 000 грн.
Тел.: (067) 371-56-74
Продам верстат різьбошліфувальний, 5К - 822 В.
В ідеальному стані. Ціна: 40 000 грн.
Тел.: (067) 371-56-74
Продам верстат фрезерний з числовим програмним керуванням, 6Р-13. Діаметр 1600х400
см. В ідеальному стані. Ціна: 30 000 грн. Тел.:
(067) 371-56-74
Продам верстат оптикошліфувальний, 395Н.
В ідеальному стані. Ціна: 5 000 грн. Тел.: (067)
371-56-74
Продам верстат для рядової намотки котушок,
СРН, 0,5 мм - діаметр дроту. В ідеальному стані.
Ціна: 5 000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам верстат для намотки якорів, НО, 30-35
см - діаметр якоря. В ідеальному стані. Ціна: 5
000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам шафу сушильну з циркуляцією повітря,
НО. Габарити камери: 1100х800х1800 мм,
температура шафи 300 С. В ідеальному стані.
Ціна: 5 000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам електропіч комірну, СНО, температура
печі 1000 С, потужність 25 кВт. В ідеальному
стані. Ціна: 15 000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам агрегат випрямляючий, гальванічний,
ВАКР - 630А. В ідеальному стані. Ціна: 20 000
грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам гальванічну ванну футеровану, об’єм
1100х400х900 мм. В ідеальному стані. Ціна: 2
000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам повітрозбірник (ресівер) В2, виробництво Польща, об’єм 2000 л. В ідеальному стані.
Ціна: 5 000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам електрокран-балку, вантажопідйомністю 1-10 т. Доставка, монтаж, здача під ключ.
Тел.: (050) 373-39-57
Продам верстати деревообробні та металообробні, фрезерні, рейсмусні, токарні, фугувальні,
багатофункційні, листогінні, верстати з ЧПУ,
стрічкові пили. Тел.: (098) 480-77-72
Прокат будівельних інструментів та обладнання.
Тел.: (067) 315-30-42
Продам електротельсера вантажопідйомністю
1-10 тон, нові та після капітального ремонту.
Тел.: (050) 433-26-32
Проектування, виготовлення і монтаж електрокран-балок, вантажопідйомністю 1-10 тон.
Тел.: (050) 433-26-32
Професійна установка для виготовлення
піноблоків 0,5 м куб.,15 м куб. - в зміну, на
причепі до вантажного авто - 21 000 грн. Тел.:
243-15-99, (067) 861-60-66
Ремонт електрокран-балок підвісних, опорних
– заміна зношених візків, старої конструкції на
модернізовані згідно з євростандартами, проект
нових кран-балок підйомністю 1-10 т. Тел.: (050)
373-39-57
Ресурсо-енергозберігаючі технології:
протикорозійний захист, струменева очистка,
гідроізоляція, металізація. Тел.: 263-62-36

Риштування будівельні «ЛІСА»
легкосплавні, в-ва Німеччини,
Польщі. Продаж, оренда, доставка
по Україні. Сайт: www.brm-lesa.
com Тел.: (096) 213-55-52,
(067) 362-55-01
Риштування “Варшав’янка” для внутрішніх робіт
100 шт. - 150 грн/шт. Тел.: (067) 861-60-66
Риштування монтажне “Варшав’янка” 1000 шт. 190 грн/шт. Риштування “Варшав’янка” в оренду
- 2 грн/шт. - доба. Тел.: (067) 861-60-66
Риштування фасадне з настилом в оренду 500
м кв. - 50 коп/м кв. - доба. Риштування фасадне
нове 100 м кв. - 90 грн/м кв. Риштування фасадне в оренду 100 м кв. - 50 коп/м кв. - доба. Тел.:
(067) 861-60-66
Риштування будівельне (фасадне, внутрішне та
оплалубку для фундаментів), здаємо в оренду.
Тел.: (096) 465-65-01
Риштування будівельне оцинковане виробництва Німеч., Польщі. Продаж, оренда, монтаж.
Доставка в Ужгород, Мукачево, Чоп, Воловець,
Хуст, Рахів, Івано-Франківськ, Верховина. Тел.:
(096) 030-18-88, (094) 966-52-56
Розчинозмішувач горизонтальний, 7 тис. грн.
Тел.: (067) 750-60-05
Сендвіч-панелі. Монтаж швидкомонтованих споруд: ангарів, мийок, автосервісів, кіосків та ін.
нежитлових споруд. Тел.: (067) 861-60-66
Стрічкова пилорама, оциліндровочний станок
для виготовлення круглого бруса з пазом,
вапногасилку. Тел.: (093) 537-81-31
Тельфер тросовий, або обміняю на зерно чи
цукор. Тел.: 275-82-82, (067) 700-00-34
Цвяхи 40, 60, 100, 120, 150, 200. Тел.: (067) 72237-25, (067) 701-01-94, (098) 570-45-06
Шпилька сталь оцинкована різьба М12 х 2 м 10
шт. - 30 грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир: (067) 255-20-47
Шурупи для бляхи 35 х 4,8 (в кольорі) 250 шт/уп
- 10 уп. 80 грн. Роман: (067) 773-83-57, Володимир: (067) 255-20-47
Шурупи до гіпсокартону 3,5 х 45 (фосфат.,
чорний ) 500 шт/уп - 10 уп. - 34 грн. Роман: (067)
773-83-57, Володимир: (067) 255-20-47

Тел. редакції: (032) 232-05-44 (45)
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ДЕРЕВ’ЯНІ МАТЕРІАЛИ
OSB-3 плита вологостійка, товщ. 11, 12, 15, 18
мм (Канада). Тел.: (044) 581-18-60, (050) 38895-73 www.arbec.com.ua
OSB-3 плита вологостійка, товщ. 6,3 мм (Канада). Тел.: (044) 581-18-60, (050) 388-95-73 www.
arbec.com.ua
OSB-3 плита вологостійка, товщ. 9,5 мм (Канада). Тел.: (044) 581-18-60, (050) 388-95-73 www.
arbec.com.ua
АРБЕК, OSB-3 , плита вологостійка, товщ. 6 - 18
мм (Канада) оптовий склад.Тел.: (044) 581-1860, (050) 388-95-73 www.arbec.com.ua
Бані-сауни, проектування та монтаж під ключ.
Вагонка: липова, вільхова і все для саун. Тел.:
(097) 408-75-03, (099) 313-77-74
Блок-хауз (євробрус) сухий, шпонтований,
смерековий вищого гатунку 35х133х6000 100
м кв. Ціна - 110 грн/м кв. Тел.: (097) 408-75-03,
(099) 313-77-74
Блок-хауз довжиною 3-5 м. - 100 м кв. Тел.: (067)
990-48-34, 243-87-12
Брус 10х10, 14х14, 15х15. 3 куби. Тел.: (067)
722-37-25, (067)701-01-94
Брус різний, довжиною від 1 до 1,2 м. Струганий,
неструганий, сухий, сирий. Тел.: (067) 676-8609, (097) 264-84-38
Брус мастер буд з оциліндр. колоди і клеєного
бруса Тел.: (0462) 60-35-29, (095) 695-56-08
Брус, кроква, дошка обрізна, хвойних порід 4, 5,
6 м. Тел.: 234-65-15, (066) 675-09-95
Будинки, бані , сауни, меблі, супутні вироби,
розробка проектів. Виготовлення, встановлення
“під ключ”, продаж. Тел.: (068) 145-46-37,
242-81-06
Вагонка високоякісна: дуб, черешня, ясен, липа,
сосна, вільха, та ін. Плінтус. Тел.: (096) 476-7343, 243-86-0

Вагонка соснова найвищої якості.
Відбірна і зрощена, без сучків,
товщ. 12, 16 мм, довж. до 3 м. Гурт
і роздріб. Салон «Ройек-Львів»,
вул. Яворницького, 14. Тел.:
(032) 292-39-74
Вагонка смерекова, суха, суцільна. Високої
якості. Розміри: 16х100-130х6000 см. 100 м.кв.
Ціна 70 грн. Тел.: (097) 408-75-03Вагонка: сосна,
смерека, липа. Дюбеля, шурупи, лаки. Великий
вибір. Кредит. Тел.: 225-73-13, 224-03-56
Вагонка: Соснова, вільхова. Блок-хаус вн. та
зовн., лавкова дошка, дошка на підлогу. Тел.:
298-15-38, (097) 540-12-01
Виробляємо та продаємо клеєний брус
(смерека). м.Львів. Тел.: (067) 310-18-42, (067)
670-08-08
Вологостійка плита OSB-3 , товщ. 6 - 18 мм
(Канада), оптовий склад. Тел.: (044) 581-18-60,
(050) 388-95-73 www.arbec.com.ua

Дерево для даху. Кроква, брус, дошка, рейка за найнижчими цінами
у Львові. Тел.: (097) 508-26-01
Дерево для даху. Кроква, рейка, брус. Тел.:
245-12-30
Дерево для облаштування даху. Тел.: 224-89-51
Дошка 25, 30, 40, 50. 3 куби. Тел.: (067) 722-3725, (067) 701-01-94
Дошка брус - 950 грн. Тел.: (093) 328-23-06,
(095) 616-34-46
Дошка на підлогу суха, шпунтована. Сосна,
смерека. Розмір 35х100х4000-5000. Ціна 100
грн. Тел.: (097) 408-75-03, (099) 313-77-74
Дошка обрізна 25,30,40 мм. Калібрована. Тел.:
224-89-51
Дошка обрізна 950 грн/м куб. Тел.: (096)
492-66-70
Дошка обрізна екзотичних порід. Тел.: (096)
486-64-13
Дошка обрізна, необрізна, матеріали для
перекриття між поверхам. Дошка шпонована,
вагонка. Тел.: (067) 676-86-09, (097) 264-84-38
Дошка обрізна, сосна, смерека. Товщина
25,30,40 мм. Тел.: 245-12-30
Зарізання чашок в клеєному, профільованому
та оциліндрованому брусі. м. Львів. Тел.: (067)
310-18-42, (067) 670-08-08
Засоби захисту деревини від Чеського виробника - STAHEMA (Стахема). ЗАХИЩЕНА ДЕРЕВИНА
НА УВЕСЬ ЧАС ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ! Тел.: (097)
852-00-36 , (067) 885-21-82, (097) 851-92-11
Лісо-пиломатеріали для будівництва: дошка
(обрізна,калібр.),кроква, брус, брусок, рейка.
Завжди в наявності зі складу у Львові. Доставка
договірна. Тел.: (096) 570-62-58, (097) 462-06-06
,247-90-28
Наличник сосновий без сучків, відбірний і зрощений, під лак і бейц. Дубовий – на замовлення.
Шир. 70, 95мм, товщ. 18мм. Від виробника. Гурт
і роздріб. Салон «Ройек-Львів», вул. Яворницького, 14 Тел.: (032) 292-39-74

Нові чеські антисептики і антипірени ТМ “Древосан Гутті”. Тел.:
(067) 370-37-72, 295-68-79
Опалубка з дошки, настіж. болти, довж. 14 м,
вис. 1-1,3 м, оренда або продаж. Тел.: (067)
672-08-29 Ростислав
Пиломатеріали соснові, під замовлення, все в
наявності. Тел.: (095) 743-03-20
Плита вологостійка OSB-3 , товщ. 11, 12, 15, 18
мм (Канада). Тел.: (044) 581-18-60, (050) 38895-73 www.arbec.com.ua
Плінтус дубовий, сосновий: 30х30, 45х25,
60х35, 90х35, без сучків. Гурт і роздріб. Салон
«Ройек-Львів», вул. Яворницького, 14 Тел.: (032)
292-39-74
Попит: дошка соснова, обрізна 1 класу. Ціна
договірна. Тел.: 252-90-11
Продаю верстати для деревообробки(рейсм
усні,фрезерні,фуговальні,токарні,форматнорозкрійні,бензопилорами,багатофункційні) Тел.:
(098) 480-77-72
Продам дошку обрізну 30 мм. Ціна 900 грн. Тел.:
(067) 670-16-59
Продам фанеру водостійку та вологостійку, різні
розміри, недорого. Тел.: (067) 947-41-08
Продам фанеру вологостійку, розміром
1525х1525, недорого. Тел.: (066) 869-74-21
Рейка 30х70, 50х50. Тел.: 224-89-51
Універсальна плита OSB-3 , товщ. 6 - 18 мм
(Канада), оптовий склад. Тел.: (044) 581-18-60,
(050) 388-95-73 www.arbec.com.ua

МЕТАЛОПРОКАТ ТА
ВИРОБИ З МЕТАЛУ
Алюмінієва пудра. Тел.: (096) 321-22-95,
237-41-76
Арматура, діаметр 8, 10, 12, 14 мм., 500 м/п.
Тел.: 240-42-78, (067) 682-10-04
Більше 100 найменувань будівельних сіток. Тел.:
242-04-60
Брами, хвіртки, віконні решітки, огорожі, перила,
дашки, предмети ландшафтного дизайну. Тел.:
(032) 252-68-02, 245-50-93
Виготовлення кованих виробів на будь-який
смак. Тел.: (097) 808-70-50

Виготовлення металоконструкцій
капличок, високохудожньої ручної
ковки з доставкою та монтажем,
по замовленню. Тел.:
(050) 373-39-57
Виготовлення стандартних кованих елементів
на сучасному високотехнічному німецькому
обладнанні. Тел.: (050) 315-14-80, 262-22-47
Виготовляємо з металу: двері в під’їзди, в
підвали, ворота, гаражі, брами, хвіртки, огорожі,
перила, сходи, дашки, стелажі, столи, лавки
тощо. Гнуття труб. Токарно-фрезерні роботи.
Тел.: (067) 270-63-89
Виготовляємо решітка, огорожі, ворота, перила,
дашки, будівельні металоконструкції. Тел.: 23836-50, (098) 894-22-88
Вироби з металу. Ковані вироби і зварні конструкції кузня виготовляє і встановлює. Брами
розпашні, виїзні, балкони, дашки, решітка,
сходи. Розробка дизайну. Тел.: (067) 664-29-68
Вироби з металу. Швидко та якісно. Двері
металеві (МДФ, ДСП, дерево), ковані художні
вироби, грати захисні, сходи, поручні, огорожі,
вироби з нержавіючої сталі та ін. Тел.: (096)
431-77-76
Вироби з нержавійки, граніту, дерева, скла,
ковка. Тел.: (067) 674-96-66, 225-65-62
Вироби ковані. Кузня виготовляє: художня ковка,
ворота, огорожі, перила, ковані меблі, решітки.
Тел.: 244-70-52
Дріт ніхромд, аноди нікелю, припій, лист
круг-латунь, ізоляційні матеріали. Тел.: (067)
374-75-73, 239-52-01
Дріт-катанка, 6 мм, 3 бухти, дешево. Тел.: 25118-99, (067) 962-37-76
Ємність металева, б/в 5,10 м куб. Тел.: (067)
679-31-38 Віктор
Катанка, діаметр 6,5 мм, 8 мм, 500 м/пог. Тел.:
(067) 682-10-04, 240-42-78
Квадрат металевий 10-16 мм - 200 м/пог. Тел.:
(067) 682-10-04, (032) 240-42-78

Ковані вироби та зварні металоконструкції: ворота, огорожі,
хвіртки, решітки, дашки. Тел.:
225-67-44, 243-05-97
Ковані вироби, решітки, ворота, дашки, огорожі
та інші предмети дизайну. Виробництво і
монтаж. Тел.: (097) 802-44-95
Ковані вироби, решітки, ворота, дашки, огорожі.
Тел.: 224-85-25, 240-60-26
Ковані вироби. Виготовлення, монтаж, демонтаж. Тел.: (097) 808-70-50 Володимир
Кріпильно-монтажні елементи. Болти, гайки,
шайби, відводи, цвяхи, шурупи, крани кульові,
переходи. Тел.:(032)270-26-96, 240-44-49

Кузня, ковані вироби, дашки,
перила, огорожі, решітки. Тел.:
(067) 679-29-83, 245-80-41/42
Кутники металеві 20 -100 мм - 400 м/пог. Тел.:
(067) 682-10-04, (032) 240-42-78
Металеві балки двотаврові №№10, 12, 14, 16,
18, 20 Тел.: (067) 682-10-04, (032) 240-42-78
Металопрокат в асортименті:арматура, кдарат,
швелер, кутник. Тел.: 224-73-37, 294-47-00
Продається цистерна металева товстостінна.
Довж. 6,5 м, висота 1,8 м. Тел.: (067) 340-66-83
Продам двотавр №30, якісний метал, довжина
- 6 м. Ціна: 1 000 грн. В ідеальному стані. Тел.:
(067) 371-56-74
Продам трубу з нержавіючої сталі, діаметром
227х10 мм, довжиною 1350 мм. В ідеальному
стані. Ціна: 1000 грн. Тел.: (067) 371-56-74
Продам швелер №20, довжина 6 м, можливий
поріз. В ідеальному стані. Ціна: 500 грн.
Тел.: (067) 371-56-74
Сітка для огорожі 100 м/пог. Тел. (067) 682-1004, 240-42-78
Труби металеві діаметр 15-159 мм - 600 м/пог.
Тел.: (067) 682-10-04, (032) 240-42-78
Труби профільні 15-160 мм - 500 м/пог. Тел.:
(067) 682-10-04, (032) 240-42-78
Швелер №6.5, 8, 10, 12, 14 по 100 м. Тел.: 24042-78, (067) 682-10-04
Куплю металеву тумбочку. Тел.: (095) 600-26-80,
(093) 448-51-46

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ
РОБОТИ
А Ви пам’ятаєте, що розчарування від поганого
ремонту триває довше, ніж радість від низької
ціни? Тел.: (097) 575-92-75, (063) 470-59-30
Абсолютно весь комплекс ремонтно-будівельних робіт, капітальне будівництво „під ключ”.
Письмова гарантія якості робіт. Повне забезпечення буд. матеріалами. Тел.: (097) 478-80-69,
(098) 577-52-17
Автонавантажувачі, завжди в наявності великий
вибір запчастин, гарантія якості, ремонт. Тел.:
(067) 440-84-21, (044) 456-12-82

Автоперевезення вантажів по Львівській обл. і
по Україні, від 0,1 до 1,7 т. автомоб. Фіат Дукато.
Розміри 3,35х1,75х1,9. Тел.: (067) 949-99-00
Автоперевезення вантажів. Автомобілем Авіа,
Мерседес Спрінтер 10 куб, по Україні та Львів.
обл., меблі, сейфи, будматеріали. При потребі є
вантажники. Ціна 2 грн/км. Тел.: (032) 221-92-12,
(097) 516-25-90
Автоперевезення вантажів. Відкртиі бортові
МАЗ 11,2х2,4х0,8., 20 т. МАЗ 16,3х2,4х0,8 м, 22
т. Автокран Краз10 т, стріла 15,5 м. Тентовані
МАЗ, МАН, ДАФ 86-88 м куб, 22 т. по місту та
Україні. Тел.: (032) 243-17-05, Ліц. АВ №149287,
(067) 939-86-50

Акуратно виконуємо ремонтнооздоблювальні роботи будь-якої
складності. Демонтажні роботи.
Облицювання плиткою, вагонкою.
Гіпсокартонні та малярні роботи.
Шпалери. Штукатурка та стяжка.
Послуги дизайнера. Забезпечення
матеріалами. Транспорт. Гарантія.
Тел.: (098) 000-02-92
Акуратно та якісно: штукатурка, перетяжка стін,
малярка, шпалери, бамбук, укладання плитки,
ламінат, гіпсокартонні роботи, відкоси, електрика. Тел.: (032) 237-51-11, (097) 043-64-99
Алмазна різка бетону і цегли. Дверні отвори,
арки, ніші, перегородки, горизонталь-вертикаль,
пройоми тощо. Багаторічний досвід, інженерна
кваліфікація. Тел.: 221-00-39
Басейни. Перекриття. Підлоги з мармурової
крихти, всі внутрішні роботи, демонтажні роботи, вибивання прорізів. Доставка матеріалів.
Тел.: (067) 268-88-88
Бетонні роботи професійною опалубкою проводить бригада висококваліфікованих робітників,
всі види. Тел.: (050) 356-28-17, (067) 752-56-25
Бетонні роботи, будівництво. Дренаж, фундаменти, моноліт, перекриття, стяжки, сходи, огорожі, підпірні стінки. Робота любої складності.
Викопка траншей та котлованів.
БК “Буддах-Львів” виконає усі види покрівельних
робіт. Кошторис, консультації, доставка матеріалів. Тел.: (097) 462-06-06, 224-89-51
Будівельні і ремонтні роботи “під ключ”. Бригада
виконує всі види робіт: шпаклівка, плитка,
опалення, сантехніка, електрика, покрівельні,
штукатурні роботи, утеплення фасадів, бетонні
роботи, мурування. Тел.: (096) 492-66-70
Бригада кваліфікованих майстрів з великим
досвідом роботи, пропонує фундамент, стіни,
перекриття, сходи, армопояси, дах. Тел.: (093)
727-87-74
Бригада виконує євроремонти: мурування
штукатурки, заливання стяжок, сантехніка, електрика, перетяжка гіпсом, побілка, перетяжка
штуком, укладання плитки, ламінату, паркету,
циклювання паркету, робота з дахом, підвісні
стелі з гіпсокартону й інші види робіт. Тел.: (097)
226-25-54

Бригада кваліфік. майстрів
виконає під ключ: електрика, гіпсокартон різноманітної
конструкції, стяжка, сантехніка,
плитка, малярні роботи, шпаклівка,
штукатурка. Без посередн. Тел.:
(067) 779-23-78, (098) 627-88-65
Бригада майстрів виконує євроремонти в
житлових та офісних приміщеннях швидко якісно
і недорого. Тел.: (067) 810-63-32
Бригада кваліфікованих майстрів виконає заміну
й установку сантех. приладів. Опалення. Підбір і
доставка матеріалів. Тел.: (097) 664-38-38, (093)
878-59-29
Бригада кваліфікованих майстрів швидко та
якісно виконає всі види будівельно-ремонтних
робіт. Тел.: (097) 462-06-06
Буд-во, дизайн, ворота, решітки, декоративні
вироби з каменю та ін. матеріалів, ландшафтна
архітектура, покрівельні роботи. Тел.: (050)
964-38-77
Будівельна компанія виконує всі види будівельних робіт (заливку фундаментів, кладку цегли,
блоків, усі дахові роботи). Тел.: (097) 508-26-01
Будівельні роботи, встановлення домофонів,
продаж водоемульсійної продукції. Тел.: (067)
353-36-11
Будівельні роботи. Кваліфіковано. Мурування,
дахи та їх утеплення, фундаменти, штукатурка,
паркани з каменю, засоби покриття й очищення
каменю. Тел.: (063) 648-50-53
Будівельні спец. роботи: очисні споруди,
прокладання каналізації, води, сучасні системи
опалення. ТзОВ “Західспецбуд”. Тел.: (067)
397-16-61 Роман
Будівельно-монтажні роботи з реконструкції
відновлення та нового будівництва при складних
ситуаціях. Тел.: (067) 843-06-69, 276-04-74
Будівельно-ремонтні роботи різної складності:
будівництво промислових будівель та споруд,
АЗС, котеджів, басейнів, саун, бань. ТзОВ “Західспецбуд”. Тел.: (067)-397-16-61 Роман
Будівельно-ремонтні роботи. Кваліф. бригада.
Під ключ. Швидко, якісно, недорого. Тел.: (097)
802-61-14, (098) 202-06-42
Будівельно-ремонтні роботи. Фундамент, кладка
цегли, дах, штукатурка, плитка, електрика,
сантехніка. Швидко, якісно недорого! Доставка.
Тел.: (098) 838-31-24 Олег

Будівельна компанія виконує всі види будівельно-ремонтних робіт з реконструкції, відновлення
та нового будівництва. Тел.: (032) 247-13-79,
(067) 313-13-25
Будівництво дерев’яних будинків, котеджів, дач,
альтанок з дикого, каліброваного та оциліндрованого бруса. Тел.: (050) 338-94-27
Будівництво дерев’яних та каркасних будинків.
Тел.: (067) 812-36-86

Будівництво за індивідуальними проектами під ключ. Всі
види будівельно-ремонтних
робіт. Гарантія. Тел.: 238-42-17,
(050) 317-09-00
Будівництво промислових будівель і споруд,
АЗС, котеджів, басейнів, саун, бань, а також зварювальні роботи різної складності, планування
території тяжкою технікою. ТзОВ “Західспецбуд”. Тел.: (067) 397-16-61 Роман
Будівництво, встановлення, продаж будинків, котеджів,
ресторанів, з зрубу уральської, корабельної, мачтової
сосни. Ціна м кв. - 400 грн. Тел.: (068) 145-46-37, (093)
580-45-53, факс: 242-89-06
Будівництво, ремонт, будівельні матеріали. Тел.: 270-3568, 270-00-91
Будівництво. Бригада майстрів виконує всі види робіт
- фундамент, мурівка з цегли, дах, штукатурка, стяжка,
огорожа, і т.д. Тел.: (097) 450-64-07 Олег

Будівництво. Виконуємо весь комплекс будівельних робіт: фундамент, кладка цегли, блоків,
монолітне перекриття, монтаж даху будь-Якої
складності, штукатурка. Тел.: (098) 235-05-88,
247-33-63
Весь комплекс робіт, пов’язаних з дахом, облаштування мансардних поверхів. Є риштування
і брезенти. Працюємо без посередників. Тел.:
(097) 274-11-07
Вивіз буд. сміття. Акуратно демонт. роботи та
підготовка приміщень до ремонту. Реконструкція. Чистка/поглиблення підвалів, горищ.
Виніс/зніс/доставка-буд. матеріалів на поверхи.
Стяжка. Прибирання територій. Тел.: (097) 24543-26, 247-05-13
Вивіз бідівельного сміття, очистка підвалів і
горищ від сміття автомобілем фіат дукато. Тел.:
(067) 949-99-00, Володимир
Вивіз будівельного сміття, старих вікон і дверей.
Тел.: (067) 949-99-00
Вивіз будівельного сміття. Швидко і недорого.
У наявності є вантажівки. Демонтаж приміщень.
Земельні та бетонні роботи. Тел.: (067) 84983-75
Виконаю всі види малярних робіт,фасадні
роботи,частковий ремонт. Тел.: (093) 201-42-06
Виконуємо всі види будівельних робіт. Тел.:
(032) 276-73-33
Виконуємо всі види будівельних робіт: фасадні,
штукатурні роботи і набивання вагонки. Тел.:
097-239-34-87
Виконуємо відновлення відкосів, декоративну
штукатурку, побілку, плитку, гіпсокартон. Дрібний ремонт. Тел.: (098) 953-16-50
Виконуємо євро та санітарні побілки. Тел.: (098)
570-62-61
Виконуємо євроремонт, перетяжку стін, штукатурні роботи, монтаж гіпсокартону, електрику,
укладання плитки, ламінату, паркетної дошки,
фанери, поклейка усіх видів шпалер, шліфування
паркету 220, ціни договірні, доставка матеріалів.
Тел.: 295-73-52, (067) 661-45-96
Виконуємо ремонт старих покрівель, євроруберойд або ПВХ-мембрана, ринви, переобладнання горищ, утеплення фасадів, сантехніка. Працюємо за готівку та по перерахунку, є ліцензія.
Доставка матеріалів. Тел.: (067) 857-48-47
Виконуємо ремонтні роботи: малярка, гіпсокартон, штукатурка, плитка, вагонка. Невеликий
об’єм. Тел.: (097) 263-02-55, 263-43-51
Виконуємо роботи із нанесення вапняної
шпаклівки та викладання керамічної плитки за
помірними цінами та хорошої якості. Тел.: (097)
516-96-76

Виконуємо: малярні
роботи,натягування клею з сіткою,
короїд, фарбування, частковий
ремонт. Швидко,якісно. Тел.:
(093) 201-42-06
Висококваліфікована бригада майстрів виконає
швидко та якісно внутрішні, зовнішні та покрівельні роботи. Тел.: (067) 314-88-66, Роман
Відбійним молотком швидко і якісно розбиваємо
старий бетон, пробиваємо отвори і т.п. Розрахунок по домовленості. Тел.: (050) 697-97-78
Володимир
Відбійні молотки. Демонтаж будь-якої складності. Вибивання отворів, копання траншей.
Тел.: (067) 743-93-87, 243-06-16, Костянтин

Відновлення (реставрація) емальованого покриття ванн. Недорого, гарантія. Тел.: (032) 223-06-28,
(097) 586-75-85
Всі види внутрішніх ремонтних робіт: євромалярка, гіпсокартон будь-якої складності, плитка,
штукатурка, стяжка, електрика, сантехніка,
демонтажні роботи і т.д. Тел.: (097) 234-84-85
Андрій
Гіпсокартон. Підвісні стелі будь-якої складності.

Утепл. дахів мін. ватою. Ремонтно-оздоблювальні роботи
під ключ. Матеріали власні або замовника. Великий досвід
робіт за кордоном. Тел.: (098) 953-55-66
Гіпсокартонні роботи будь якої складності. Швидко,
якісно недорого. Дзвоніть. Тел.: (098) 255-44-69
Гіпсокартонні роботи будь-якої складності. Підвісна стеля
типу “Армстронг”. Професійна лазерна розмітка. Утеплення та звукоізоляція приміщень. Доставка матеріалів.
Гарантія. Тел.: (067) 672-01-80
Демонтаж цегляних, бетонних конструкцій, пройоми, ніші,
арки. Відбійний молоток.Підготовка до ремонту. Стяжка
(чорнова, чистова). Зварювальні роботи. Вивіз буд. сміття.
Тел.: (067) 335-90-17
Демонтаж стін, стяжок, вивіз будівельного сміття. Тел.:
(067) 707-02-34. Тарас
Демонтажні роботи. Демонтаж будівельних конструкцій з
бетону, з/бетону, цегли та інших будівельних матеріалів за
допомогою бензорізу, відбійних молотків та перфораторів.
Тел.: (067) 963-63-11
Демонтажні роботи будь-якої складності. Тел.: (032) 24313-78, (067) 313-13-25
Євробудівництво від А до Я. Фундаменти, мурівка, штукатурка, дахи, утеплення фасадів, стяжки, оздоблювальні
роботи. Тел.: (067) 270-35-39
Євросантехніка, заміна старих труб на пластикові, заміна
батарей, бойлерів, утеплення, каналізаційних-водостічних
труб. Тел.: (067) 681-71-89, Володимир

Євробудівництво. Комплекс оздоблювальних,
фасадних та покрівельних робіт. Штукатурка,
плитка, гіпсокартон, малярні роботи та ін. Тел.:
(067) 674-54-95, 247-48-28
Євробудівництво. Виконуємо ремонтно-оздоблювальні роботи будь-якої складності. Європобілка. Тел.: (032) 243-13-78, (097) 245-09-62

Європобілка акуратно, якісно, недорого.
Перетяжка стін гіпсом, пофарбування. Поклейка
багетів, шпалер, рідких шпалер. Стяжки підлоги,
ламінат, плитка. Гіпсокартонні стелі, перегородки. Тел.: (097) 586-41-95 Володимир
Європобілка. Малярка, монтаж гіпсокартону,
плитка, сантехніка, електрика, стяжка, штукатурні роботи. Вивіз будівельного сміття та ін. Тел.:
(067) 370-17-43, (032) 262-19-35

Європобілки, перетяжка стін
гіпсом, поклейка багетів, шпалер,
ламінат, плитка, гіпсокартон,
відкоси вікон і дверей. Тел.:
(032) 263-87-90
Євроремонт квартир, євро побілка, євро сантехніка, шпалери, плитка, ламінат, електрика,
підвісні стелі, гіпсокартонні перегородки. Тел.:
(093) 231-92-12 Володя
Євроремонт та звичайний ремонт. Швидко, якісно та
надійно виконуємо всі види ремонтних робіт. Гіпсокартонні, малярні, електромонтажні роботи, сантехніка, ламінат
тощо “під ключ”. Ціни помірні. Тел.: (097) 546-14-77

Євроремонт натуральний. Сучасний ремонт
житла з використанням повністю натуральних
матеріалів (вапняні, глиняні, казеїнові). Колірування натуральними пігментами, 224 відтінків.
Тел.: (050) 317-40-20,(097) 512-37-40
Євроремонт. Перепланування квартир,
перетяжка стін та стелі. Гіпсокартон, плитка,
опалення, електрика, сантехніка. Тел.: (032)
247-13-79, (067) 313-13-25
Євроремонт, європобілка, санітарні побілки,
облицювання стін плиткою, стяжки підлоги,
ламінат, відкоси вікон та дверей, шпалери, рідкі
шпалери, утеплення стін пінопластом. Тел.:
(093) 921-96-68. Володимир
Євроремонт, плитка, штукатурка, стяжка, гіпсокартон,
малярки, крошка, мокрі обої, корок, електрика. Вставляємо вікна, двері, ламінат, паркетну дошку. Тел.: (067)
906-24-67 Євроремонт. Абс. всі буд. роботи: бетонування,
мурування, штукатурні та оздоблювальні роботи, укладання плитки, укладання та шліфування паркету, утеплення
та оздоблення фасадів. Будуємо “під ключ”. Тел.: (067)
706-38-68

Євроремонт. Виконуємо євро, під євро,
косметичний ремонт. Гіпсокартон, штукатурка,
шпалери, сантехніка, опалення, елктрика,
санітарна та покращена санітарна побілка. Тел.:
(097) 251-79-91, 222-29-39, Олег
Євроремонт. Недорого. Малярні та плиточні
роботи. Перетяжка гіпсом і фарбування
водоемульсійною фарбою. Санітарна побілка
крейдою, поклейка багетів, мозаїка. Тел.: (097)
204-76-82
Євроремонт. Якісно, швидко, недорого виконуємо
такі роботи: опалення, водопостачання, електрика,
гіпсокартон, плитка, шпаклювання, фарбування та ін. Тел.:
(067) 109-24-10
Земельні роботи, гідроізоляція будь якої складності.
Послуги міні-екскаватора та навантажувача. Ковш 30-100
см. Планування території, погрузка сміття. Тел.: (067)
314-47-57, (093) 314-30-77
Земляні роботи бульдозером С-130, екскаватором БІЛОРУС, АТЕК, ДРАГЛАЙН: котловани, траншеї, планування
території будь-якої складності. ТзОВ “Західспецбуд”.
Тел.:(067) 397-16-61 Роман

Каміни. Встановлення камінів з розводкою
тепла. Будуємо мангали, пічки кахельні та з
цегли, каміни відкритого та закритого типу.
Вибір каміна згідно каталогу. Тел.: (093) 474-0622, 267-24-65
Капітальне будівництво під “ключ”, фундамент,
мурівка, дах, фасад. Тел.: (098) 577-52-17
Капітальне будівництво та комплексний продаж
будівельних матеріалів. Дахи, вікна, двері. Тел.:
(097) 502-44-29, (032) 242-03-25
Кваліфікована бригада виконує внутрішні ремонтні роботи: малярка, г/к будь-якої складності, штукатурка, стяжка,
електрика. Тел.: (097) 480-79-09
Куплю сталь, лист, квадрат, арматуру, цемент, щебінь.
Тел.: (093) 537-81-31
Облицьовка плиткою, гіпсокартон, малярка. Тел.: (098)
689-76-45
Перекриваємо єврорубероїдом дахи: квартир, гаражів,
балконів, складських приміщень. Якісно і швидко, помірні
ціни. Тел.: (067) 167-79-21 Олег
Пропоную послуги технагляду (ліцензія) у будівництві.
Тел.: (067) 219-41-31
Продам чорнозем і торф. Тел.: (067) 284-31-66
Пропон. всі види буд. та ремонт. робіт: гіпсокартон,
штукатурка, плитка, сантехніка, опалення, арки, шпалери,
вагонка, ламінат, утеплення, короїд, стяжка, фундамент,
мурування та інше. Ціни помірні. Тел.: (096) 459-10-46,
(032) 238-77-73
Реставрація ванн методом наливних ванн, встановлення
методом ванна в ванні без заміни ванни і пошкодження
плитки. Тел.: (067) 427-01-32, (093) 657-76-74
Реставрація дахів: шліфуємо, ґрунтуємо, фарбуємо, смолимо дахи матеріалами замовника. Тел.: (066) 172-20-27
«ТОІ-ТОІ Системи санітарні» оренда та обслуговування
біотуалетів, санітарних контейнерів, огорожі, рукомийників. Тел.: (067) 672-87-67
Укладання тротуарної бруківки, плитки, водостоків.
Фасадні роботи. Покрівля дахів та інше. Якісно! Тел.:
(096) 206-06-87
Утеплення фасадів (пінопласт, мінвата). Малярні роботи,
г/карт., стелі “Армстронг”. Штукатурні, фасадні роботи,
фарбування дахів. Тел.: (098) 257-89-44, (066) 204-75-98
Утеплення фасадів мін. ватою, пінопластом, промисловий
альпінізм. Тепла штукатурка (Тераліт). Доступні ціни. Тел.:
(067) 962-20-30, (067) 995-80-89

Утеплення фасадів пінопластом
та мінеральною ватою, акрил,
силікат, силікон TM Craftsman.
Якісно, акуратно. Досвід роботи.
Доставка матеріалу та риштування. Готові до співпраці. Ввічлива
ціна.
Тел.: (032) 247-34-04,
(050) 372-14-41
Утеплення фасадів пінопластом, мін. ватою.
Підбиваємо дах вагонкою (дерево, пластик).
В наявності своє риштування. Тел.: (093)
873-93-69
Утеплення фасадів пінопластом, мінватою,
теплими звукоізоляційними штукатурками
різних фірм та гам. Доставка. 100% гарантії.
Тел.: (098) 223-97-78

Утеплення фасадів. Пінопласт, мін.
вата, мікросфера, штукатурка зовніш. та внутріш., вагонка, камінь.
Доставка безкошт. Гарантія. Тел.:
(098) 219-00-99
Фундамент, кладка цегли, дах, штукатурка,
внутрішні роботи, гіпсокартон, плитка. Будівництво під ключ. Гарантія. Тел.: 238-42-17, (050)
317-09-00
Штукатурні роботи. Тел.: (067) 314-89-91, (067)
900-71-76
Штукатурні, фасадні роботи, фарбув. дахів.
Штукатурка зовн., внутр., утепл. (мікросфера).
Гіпсова штукат. (машинне нанесення). Тел.:
(098) 257-89-44, (066) 204-75-98

л

Прийом оголошень за тел.: (032) 240-22-33

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 01625

Місце проведення: виставковий центр
«Шувар-Експо» (м. Львів, вул. Хуторівка, 4-Б)
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При утепленні фасаду обирай
Суттєве здорожчання енергоносіїв і пов’язані з цим суттєві витрати на обігрівання помешкань, а також нові нормативи та вимоги до будівельних конструкцій змушують забудовників щоразу активніше проводити утеплення будинків, обираючи певні системи утеплення.
Німецька якість - українська ціна!

Система KREISEL TURBO – це багатошарова фасадна конструкція, що складається з клейового шару для
приклеювання утеплювача до основи, шару утеплювача,
який фіксується на поверхні стіни кріпильними елементами, армуючого шару клейового розчину та армувальною сіткою зі скляного волокна, шарів декоративної штукатурки та фарби з великим вибором кольорів і відтінків,
а також елементів для облаштування кутових стиків.
Слід зазначити, що для фінішної обробки у системі
утеплення KREISEL використовується продукція
чисто німецького виробництва.

Вимоги до облаштування системи утеплення
KREISEL

Найбільш оптимальним у сенсі забезпечення нормального температурно-вологісного режиму як у самій конструкції, так і у приміщенні, а також найефективнішим
рішенням з точки зору енергозбереження є зовнішнє
утеплення.
Теплоізоляція захищає огороджувальні конструкції від
температурних впливів, вирівнює температурні коливання, завдяки чому унеможливлюється поява тріщин у
матеріалі покриття. При зовнішній теплоізоляції точка
роси переміщується у зовнішній теплоізоляційний шар,
що унеможливлює випадання конденсату всередині
будівлі, а отже, у приміщенні не буде вологих стін та
сирості. За рахунок стабільності температури внутрішньої поверхні стін у будинку створюється сприятливий
мікроклімат.
Мокрий метод є найраціональнішим способом утеплення фасадів, коли будівля ніби упаковується в «сорочку» з теплоізоляції, завдяки чому тепло всередині будівлі
зберігається взимку дуже довго. Влітку ж навпаки, теплоізоляція перешкоджає сонцю нагрівати стіни і надлишку тепла проникати всередину будівлі, зберігаючи у найспекотніші дні прохолоду.
Сучасний будівельний ринок пропонує багато систем утеплення та утеплювальних матеріалів, серед
яких система утеплення фасадів будівель KREISEL
займає одне із провідних місць і, в першу чергу, за
оптимальним співвідношенням ціна/якість.

поверховості та у будь-якому кліматичному поясі. Особливо ефективне її використання при реконструкції старих пам’ятників архітектури.
Система теплоізоляції KREISEL розроблена з урахуванням вимог теплового захисту, санітарно-гігієнічних
норм, оптимальних параметрів мікроклімату та довговічності огороджуючих конструкцій будівлі згідно ТУ У
В.2.6-45.3-00294349-120:2005 «СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ БУДІВЕЛЬ «КРАЙЗЕЛЬ» («KREISEL»)».
Система утеплення фасадів будівель KREISEL використовується для теплоізоляції та оздоблення поверхонь фасадів будівель із бетону, цегли, природного
каменю у наявних житлових, громадських, промислових будинках і спорудах та таких, що будуються.

Особливості та переваги системи утеплення
KREISEL

Система утеплення будівель KREISEL - це комплексна фасадна обробка, при якій будівля зовні утеплюється
суцільним шаром теплоізоляційних плит, а потім обробляється для додання будівлі завершеного вигляду різними оздоблювальними матеріалами – декоративними
штукатурками з різноманітним вибором фактур і колірних рішень.
Система утеплення KREISEL використовується без
будь-яких обмежень на різних типах будівель, будь-якої

Система утеплення KREISEL
1 - клей для теплоізоляційного
матеріалу
2 - теплоізоляційна плита
3 - армуючий клейовий шар
4 - фасадна армуюча склосітка

5 - вирівнюючий клейовий шар
6 - тонований грунт під
штукатурку
7 - тонована фінішна
декоративна штукатурка

 При облаштуванні системи утеплення використовують два види утеплювача: мінераловатні та пінополістирольні плити різної товщини .
 Для фінішного оздоблювального шару залежно від
індивідуального замовлення застосовуються декоративні
мінеральні штукатурки з подальшим фарбуванням силіконовою фарбою із підвищеною стійкістю до забруднень,
а також готові акрилові та силіконові штукатурки різної
фактури (короїд чи баранек) із різним зерном.
 Усі штукатурки та фарби кольоруються фасадними
органічними барвниками, які підвищують їхню стійкість
до вигоряня та атмосферних впливів.
 Виконання робіт з монтажу теплоізоляційної системи
проводять у строгій відповідності з проектною документацією, технологічною картою «На облаштування утеплення та оздоблення стін фасадів системою «KREISEL»
та ТУ У В.2.6-45.3-00294349-120:2005.

Технологічна послідовність робіт з облаштування
фасадної системи KREISEL

1. Підготовка поверхні (очищення, знепилення фасаду, за
необхідності — частковий ремонт, вирівнювання).
2. Нанесення на основу шару зміцнювальної грунтовки
(за необхідності).
3. Монтаж цокольних планок.
4. Нанесення на теплоізоляційні плити клейового розчину для приклеювання .
5. Додаткове кріплення плит утеплювача за допомогою
дюбелів тарілкового типу.
6. Захист кутів і відкосів за допомогою перфорованих
алюмінієвих кутників.
7. Нанесення першого шару клейового розчину з одночасним втопленням у нього армувальної сітки..
8. Нанесення другого шару клейового розчину і підготовка системи до фінішного покриття.
9. Грунтування поверхні фасадної системи універсальним ґрунтувальним засобом для усіх типів декоративних
штукатурок.
10.Нанесення декоративних оздоблювальних штукатурок
різних фактур та кольорів.
Фахівці ПП «Комфорт-Буд» багато років працюють
у сфері утеплення будинків. Наш практичний досвід
та ефективна робота з різними замовниками дає нам
можливість допомогти клієнту підібрати оптимальний варіант системи утеплення з урахуванням його
потреб та можливостей.
Надаємо консультації, здійснюємо чіткі розрахунки
та якісно виконуємо роботи з утеплення.

Розрахунок вартості утеплення фасаду (1м2). Утеплювач - мінеральна вата (товщина 50 см)
Найменування

Од. виміру

Вартість
од. виміру, грн.

Розхід
на 1 м2

Вартість
1 м2, грн

Klebemortel W 230. Клеюча суміш для кріплення плит з мінеральної вати

25

кг

59,00

5

11,80

Knauf Insulation FKD 50. 140кг/м . λD = 0.039. (3,0 м /упак)

1

м

63,50

1

63,50

3

2

2

Дюбель для теплоізоляцій KOELNER Termo 10х120 (метал)

1

шт

1,70

6

10,20

Armierungs Gewebekleber W 240. Армуюча клеюча суміш для плит
з мінеральної вати

25

кг

73,00

3

8,76

Склосітка фасадна армуюча Kreisel 160 г/м2. 50 м х 1,10 м. 1 рулон 55 м2

1

м2

8,90

1,1

9,79

Armierungs Gewebekleber W 240. Армуюча клеюча суміш для плит
з мінеральної вати

25

кг

73,00

3

8,76

Putzgrund 330. Грунтуючий засіб під мінеральні та акрилові штукатурки

10

л

149,00

0,25

3,72

110,00

2,5

11,00

690,00

0,3

13,80

Edelputz BR P100. Мінеральна декоративна штукатурка (крупа) зерно
25
кг
1,5/2,0/3,0
Silikonharzfarbe 003. Силіконова фасадна фарба з підвищеною стійкістю
15
л
до забруднень
Вартість 1 м2 з використанням мінеральної штукатурки (крупа)

141,33

СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ, СИСТЕМА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ

ПП «Комфорт-Буд»
м. Львів, вул. Авіаційна, 7
тел.: (032) 245-13-66
моб.: (050) 370-19-90, (067) 67-67-800
www.kreisel.ua
e-mal: komfort-bud@ukr.net
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Утеплюємо пінопластом
Утеплення пінопластом житла набуло популярності завдяки багатьом достоїнствам цього матеріалу. Надійність утеплення цим
матеріалом перевірена історією та часом, в результаті чого спостерігається стабільне збільшення попиту на пінопласт. Пінополістирольні плити здатні забезпечити довготривале життя будь-якої
будівлі за умови дотримання технології їхнього укладання.
Технічні характеристики пінопласту
Пінопласт і надалі залишається
одним із найпопулярніших утеплювачів, що використовується для утеплення стін як у масовому, так і в індивідуальному будівництві. Стандартні
розміри листа пінопласту – 1 на 1
метр, 0,5 на 1 метр. За щільністю – 15,
25 і 40. Що щільніший пінопласт, то
краще від цього залежить його ціна.
Пінопласт щільністю 25 має товщину
від 5 см і призначений для зовнішнього утеплення. Щільність 15 необхідна для внутрішнього утеплення й
приклеювання пінопласту до дерева
або бетону, а пінопласт щільністю 40
можна використовувати для утеплення підлоги.
Пінопласт за своєю структурою
являє собою спінену масу, наповнену

повітрям. Матеріал має високі звукой термоізоляційні воаствості завдяки великій кількості газу в структурі
пінопласту.
Що вищою є щільність пінопласту, то менше газу є у його структурі
і, відповідно, нижчі теплоізоляційні
властивості. Однак зростає при цьому
опірність матеріалу до механічних
навантажень.
Для утеплення
використовують
різні за щільністю листи пінопласту,
які мають різний ступінь міцності.
Так, пінопласт із невисокою щільністю використовують найчастіше як
утеплювач із каркасним методом монтажу - там, де, насамперед, усі навантаження припадають на каркас і зовнішній шар утеплювача.

Застосування пінопласту як утеплювача
Пінопласт застосовують: для внутрішнього й зовнішнього утеплення
стін, підлоги, стелі, фундаменту, стін
підвалів, а також горищ. Але варто
пам’ятати, що використання цього
матеріалу для внутрішнього утеплення стін, які виходять на вулицю,
не доцільно. Слід також обов’язково
з’ясовувати заздалегідь, чим можна
приклеювати пінопласт.
Причина цього полягає у тому, що
стіна, що виходить на зовні, повинна
обов’язково прогріватися за рахунок
внутрішнього опалення. При укладанні пінопласту на внутрішню поверхню стіни відбувається утеплення й

теплоізоляція стін від обігріву з боку
приміщення. Загалом «точка роси»
зміщується у проміжок між шаром
пінопласту й стіною або усередину
стіни.
Волога буде просочувати стіну, змінюючи термоізоляційні властивості
стіни. Окрім того, волога, що конденсується усередині стіни, при низькій
температурі замерзає. Це провокує
порушення теплообміну й поступове
руйнування стін. Тому дуже важливо
дотримуватися технології монтажу
пінопласту і з’ясовувати заздалегідь,
який клей використовувати при укладанні пінопласту.

Переваги пінопласту
Завдяки своїм властивостям пінопласт
є незамінним матеріалом. Насамперед,
він відрізняється низькою вагою. Відомо, що пінопласт легший за воду.
Його досить легко різати й монтувати.
Однак дуже важливо знати, як приклеїти пінопласт до певної поверхні,
строго дотримуючись інструкції.
Пінопласт має чудову стабільність:
плити не бояться прямих сонячних
променів, високих добових перепадів
температури, сильних морозів, високого атмосферного тиску. Важливою
характеристикою пінопласту є теплоємність. Пінопласту характерне
низьке термічне розширення: стабільність у температурному діапазоні –
від -180 до +80 градусів. Великі листи
прийнято кріпити безпосередньо на
стіни будинку, тому тепло усередині
будинку затримується довше.
Пінопласт має здатність до забезпечення якісної звукоізоляції від ударного шуму й формування складних
форм, конструкції можна склеювати за
допомогою гіпсових і цементних розчинів, а також мастик. Пінопластові

листи є протипожежним матеріалом,
який може допомогти при виникненні
пожежі. Безумовно, повністю вогонь
не загасить, але, у всякому разі, зменшить його. Пінопласт має тривалий
строк експлуатації.
Пінопластові плити здатні протистояти багатьом хімічним речовинам.
Вироби з даного матеріалу неотруйні, не утворюють пилу та не мають
характерного запаху. Пінополістирол
безпечний з екологічної точки зору,
тому що при його виготовленні використовуються безпечні для навколишнього середовища й людини гази й
речовини.
Пінопласт не містить фреону, шкідливого для озонової оболонки.
Важливо також, що пінопласт є порівняно дешевим матеріалом, якщо знати,
як правильно клеїти цей матеріал. Усі
ці моменти дають змогу заощадити на
будівництві й опаленні. Матеріал є
стійким до впливу вологи, тому при
монтажі пінопласт не потребує додаткової гідроізоляції. На його поверхні
не утворюються цвіль і грибок.

Пінопласт
Зонтик

Підготовка стін
Перш, ніж приклеїти пінопласт до
бетону або зовнішніх стін, їх потрібно очистити від пилу, використовуючи
пульверизатор, щітку, шпатель. Якщо
стіни нерівні, то їх слід попередньо
вирівняти. Будь-яка нерівність стіни
величиною в 1 см неминуче спровокує
тріскання утеплювача.
Попередньо поверхню слід прогрунтувати за допомогою щітки і ґрунтувального засобу. Перед приклеюванням пінопласту слід на поверхню
закріпити армувальну сітку за допо-

могою степлера або клею. Сітка реалізується в рулонах, тому для зручності
її можна нарізати смугами шириною
близько 40 см.

Порівняння пінопласту з іншими матеріалами
Армувал

ьна сітка

Шар штукатур

ки

Недоліки пінопласту
1. Пінопласт відрізняється обмеженою механічною міцністю. Після монтажу виникає потреба в додатковому
захисті від механічних ушкоджень.
2. Пінопластові плити практично
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не пропускають повітря та легко руйнуються під впливом різних лакофарбових покриттів або нітрофарб. Тому
важливо попередньо уточнити, яким
клеєм склеїти пінопласт.

Основна перевага пінополістиролу перед іншими теплоізоляційними
матеріалами – у тому, що він є одним
із найдешевших утеплювачів, який має
високі ізоляційні й механічні властивості, а також суттєву конструкційну
гнучкість. Процес монтажу досить
простий, тому немає потреби у використанні кваліфікованої робочої сили
та спеціальних інструментів.
Пінопласт незамінний для утеплення різних підземних частин будинку,
де використання інших видів теплоізоляції є неприпустимим внаслідок капілярного проникнення ґрунтової води.
Якщо порівнювати рівень теплопровідності пінопласту з іншими теплоізо-

ляційними матеріалами, то пінопласт
товщиною близько 60 мм за теплоізоляційними властивостями відповідає:






мінеральній ваті товщиною 110 мм;
сухому пінобетону товщиною 500 мм;
деревині товщиною 195 мм;
цегляній кладці, 850 мм;
бетону, 2132 мм.

Різниця у ціні між скло-, мінеральною ватою й пінопластом невелика.
Але відрізняються ці матеріали низькими міцністю, несучою здатністю
і можуть провисати після безпосереднього укладання. Серед інших
недоліків – неприємні відчуття при
монтажі й схильність до вологи, що
різко зменшує коефіцієнт ізоляції.

Матеріали і технології

23 вересня – 20 жовтня 2013

№9 (518)•

Клей для пінопласту
Перед наклеюванням пінопласту слід
визначитися, який клей використовувати.
На його вибір впливає, в першу чергу, різновид поверхні, на яку монтується теплоізоляційний матеріал.
Важливо, щоб клей не містив бензину, ацетону або іншого розчинника, який
здатний вступати у реакцію з пінопластом.
У деяких випадках може знадобитися
процедура склеювання листів пінопласту
між собою. Можна використовувати для
цього будь-який клей мокрого або сухого
типу, що не містить розчинників.

Особливості приклеювання пінопласту
Процес приклеювання пінопласту відрізняється деякими технічними особливостями, які слід враховувати. Нанесення
клею здійснюють у п’яти місцях невеликими ляпами.
Якщо додатково кріпити матеріал
дюбелями, то приклеєні листи потрібно витримати стільки, скільки потрібно
для висихання речовини. Після монтажу листів слід уникати дотику до них,
аби не зрушити з місця окремі елементи
утеплювача.
Для розуміння того, чим і як приклеювати пінопласт, слід чітко визначити
сферу його застосування. Якщо листи
використовувати для утеплення внутрішнього простору каркасної стіни, то склад
клею може бути довільним.
Однак при утепленні зовнішніх стін
слід підбирати клей відповідного класу,
оскільки тут є потреба у міцному стійкому до впливу навколишнього середовища
фасадному клеї.

клей для зовнІшньоЇ
теплоІзоляцІЇ

www.selena.ua

Приклеювання пінопласту на бетонні поверхні
Бетонні стіни є досить холодними, тому потребують при приклеюванні пінопласту створення якісного утеплення. Найпоширенішим засобом для подібної роботи є піна для пінопласту, виготовлена на основі поліуретану у спеціальних монтажних балонах.
При використанні подібних балонів потрібно придбати спеціальну промивку, що запобігає засиханню піни.
Застосування поліуретанових засобів має такі переваги:
 простий і швидкий монтаж;
 якісне зчеплення теплоізоляційного матеріалу з робочою
поверхнею;
 можливість обробки швів між плитами, якщо між ними відстань не перевищує 2 мм.
Монтажна піна дає змогу приклеювати пінопласт до металу, а промивка – знизити затрати на купівлю додаткових балонів
матеріалу.
Христина ДЕМЧУК

жі
о
р
о
т
с
На
у
порядк
Про ситуацію з підпокрівельною ізоляцією на
українському ринку та кроки
щодо її поліпшення розповів
спеціаліст відділу маркетингу
компанії MIZOL Юрій Таранченко.
– Юрію, що сьогодні характерно для ринку підпокрівельних плівок?
– Якщо говорити коротко, то є
багато різноманітних пропозицій, але при цьому дуже високий ризик придбання неякісної
продукції. Плівки корейського виробництва які з’явилися
у нашій країні в 2007 р. на
початку встановили підвищені
стандарти якості, але зараз все
частіше виявляються сумнівним аналогом із заниженими
характеристиками.

Підпокрівельні плівки Veltex™
На жаль, корейська продукція
часто виявляється виробленою у
Китаї або В’єтнамі. Деякі виробники знижують щільність плівок настільки, що вони стають
схожими на звичайні харчові.

– А чим це загрожує споживачу?
– Використання неякісної
гідро- та пароізоляції призводить до того, що у будинку
погіршується якість повітря,
накопичується вогкість, відбувається руйнування утеплювача. Житло доведеться регулярно очищувати і провітрювати, а
дах через 3-5 років капітально
ремонтувати.
– І як можна змінити ситуацію?
– Перш за все, потрібно припинити практику заниження
щільності. У країнах ЄС не
купують підпокрівельну плівку, якщо її щільність становить
менше 90 г/м2. Це абсолютно
правильні дії. Адже щільність,
а також товщина, міцність,
стійкість – найважливіші пара-

метри для будівельної плівки.
Загалом, нашому ринку необхідно прагнути до відповідності стандартам.
– Ви говорите правильні
речі, але ж споживач безсилий
змінити сформовану ситуацію?
– Самостійно оцінити якість
підпокрівельної плівки складно. Тому компанія MIZOL з
вересня 2013 р. додала до своєї
лінійки нову торгову марку Veltex™. Під цією назвою ми
об’єднали корейську підпокрівельну продукцію, яка відповідає нашим вимогам. Вся
продукція проходить жорсткий
трирівневий контроль якості:
уважно відбираємо виробника на підставі лабораторних
досліджень його продукції;
перевіряємо геометричні характеристики перед відправкою

продукції в Україну і ретельно
перевіряємо товар при прийнятті в розподільному центрі MIZOL. Завдяки цьому усі
плівки Veltex™ будуть максимально відповідати стандартам
щільності, міцності, стійкості
до ультрафіолетового випромінювання, надійності та безпеки.
Уже зовсім скоро споживач
переконається, що Veltex™ –
найбільш якісна пропозиція
серед усіх плівок азіатського
виробництва!
Говорячи про корейську підпокрівельну плівку – потрібно
купувати тільки висококласну продукцію. Так би мовити,
«справжню Корею».
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Оздоблення та фарбування

Фото: www.superdom.ua
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Фасадні фарби:

види, властивості, застосування
Для відновлення фасаду будинку та надання йому привабливого вигляду використовують фасадні фарби, при виборі яких варто пам’ятати, що універсальної
фарби немає і варто враховувати всі їхні особливості.

Види фасадних фарб
Часто акрилові фарби модифіковані іншими полімерами, завдяки чому можна отримати покриття з різними
властивостями. Наприклад, акрил-вінілові, до складу
яких, окрім акрилової, входить вінілова емульсія, яка
підвищує міцність акрилової плівки, стійкість до стирання, для кольорових фарб – сповільнення тьмяніння.
Типові акрилові фасадні фарби водорозчинні, здатні
зміцнювати пофарбовану поверхню завдяки міцному
зчепленню з поверхнею.

За призначенням

При виборі фарби слід враховувати поверхню, яку
треба фарбувати, а також стиль будинку (сучасний чи старий). Необхідно перевірити технічний стан споруди. Але
у будь-якому разі вибрана фарба повинна мати високий
рівень експлуатаційної витривалості, тобто бути стійкою
до пошкоджень мікроорганізмами, що спричиняють плісняву, грибок тощо, та несприятливих атмосферних умов
(інтенсивне сонячне випромінювання, опади, мороз).
Фасадам будинків загрожує тривала дія сонячного проміння, під дією якого виникає термічна напруженість,
унаслідок чого фарба може лущитися. Тому в деяких
випадках краще уникати темних кольорів.

Основа фарби. Велике значення має кількість і якість
зв’язувальної речовини у фарбі. Особливою витривалістю вирізняються так звані «cамоочисні» лакофарбові
покриття, стійкі до забруднення й утворення конденсату.
Такі фарби варто використовувати при фарбуванні будинків, розташованих на вулицях з інтенсивним рухом транспорту. Висока стійкість до впливу дощу та морозу пояснюється низьким водопоглинанням фарби, до якої додано
гідрофобізатори.
Механічна витривалість, стійкість до дії лужного
середовища, еластичність. Колір будинку після довгих років експлуатації не повинен істотно змінюватися.
Фарба не має тьмяніти, а біла поверхня – жовтіти. Тому
вона повинна мати у своїй основі відповідні зв’язувальні
речовини, наповнювачі та пігменти. Стіна із сонячного
боку з часом дещо потьмяніє, тому варто одразу обрати
інтенсивніший відтінок. Після висихання фарба повинна
зберігати свої еластичні властивості, необхідні для компенсації мікродеформації матеріалів фасаду, яка відбувається при перепаді температур.
Висока покривна здатність. Кількість фарби, необхідної для повного покриття поверхні, повинна бути такою,
аби не було видно нижніх шарів (які, до того ж, можуть
мати інше забарвлення), при визначенні витрат фарби
має принципове значення. Це надзвичайно важливо під
час фарбування великих поверхонь з огляду на фінансові
затрати та естетичні показники. Якщо фарба якісна, то
нею достатньо пофарбувати двічі, аби на фасаді не було
видно білих плям. При цьому необхідно зазначити, що
в разі застосування темних та інтенсивних барв важко
досягти високого рівня покриття, тому часто вдаються до
три-, а то й чотириразового фарбування.
Консистенція. Фарба повинна бути тиксотропною (не
розбризкуватися під час накладання валиком і не стікати з пензля). Наносити таку фарбу легко, вона швидко
висихає, а це дає змогу якнайшвидше розпочати повторне фарбування. Швидке висихання фарби обмежує налипання пилюки до свіжопофарбованої поверхні.
Адгезія (високий рівень зчеплення з основою), яка
гарантує витривалість поверхні, на якій не з’являтимуться
повітряні пухирці.
Фото: www.olfa.kiev.ua
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Фото: www.4ne.ru

На тривалість експлуатації фарбового покриття
впливають такі фактори

За складом

Фасадні фарби умовно можна поділити на дві групи:
водорозчинні і на органічних розчинниках.
Фасадні фарби на органічних розчинниках добрі тим,
що їх можна використовувати при мінусових температурах і навіть у дощову погоду. Серед недоліків такого
типу фасадних фарб – їхні низькі екологічні показники,
за якими вони істотно поступаються водорозчинним фарбам.
Водорозчинні фарби дуже популярні завдяки високій
якості, економічності та екологічній сприятливості. Нині
виробники лакофарбових матеріалів пропонують широкий вибір таких фарб. Головним критерієм їхніх різновидів є тип зв’язувальної речовини, на основі якої вони
виготовлені. Власне, вона і визначає властивості фарби.
Відповідно до цього фасадні фарби поділяють на:
 акрилові;
 силікатні;
 силіконові;
 мінеральні.
Є також змішані типи:
 силікатно-силіконові;
 акрил-силіконові.
Акрилові фарби
Ці фарби використовують найчастіше. Їх виготовляють
на основі акрилової живиці, яка й формує властивості
фарби. Важливою особливістю таких фарб є можливість
отримати різнорідну палітру барв. Акрилова фарба
утворює достатньо щільну, стійку до забруднень плівку
завдяки дуже доброму зчепленню з поверхнею. Висока
щільність плівки запобігає проникненню водяної пари
і газів (у т. ч. й вуглекислого). Через те акрилові фарби
не використовують для фарбування фасадів, утеплених
мінеральною ватою.
Акрилові фарби придатні для бетонних поверхонь, а
також для волокнисто-цементних панелей. Їх можна
наносити як на нову, так і на стару, проте не мокру штукатурку. Акрилове покриття добре захищає підвальні
приміщення від вологи.
Проте акрилові фарби не придатні для використання
поверх свіжої силікатної і вапняної штукатурки.

Силікатні фарби
Їх виготовляють із використанням рідкого скла та відповідних наповнювачів і пігментів, зокрема, акрилової
дисперсії, що забезпечує початкове зчеплення плівки з
основою. Характерною ознакою силікатних фарб є міцне
зчеплення з основою, завдяки чому досягається висока
адгезія. Проте це стосується лише мінеральних основ.
Силікатні фарби не підходять для поверхонь, пофарбованих силіконовими, акриловими, алкідними чи олійними
фарбами, не придатні вони і для гіпсових поверхонь. Зате
ними можна фарбувати силікатну чи цементно-вапняну
штукатурку, бетон або натуральний камінь.
Силікатні фарби вирізняються стійкістю до забруднень, а через високий рівень рН – до біологічної корозії.
Їх можна застосовувати для покриття свіжої цементновапняної штукатурки. Загалом, силікатні фарби є дуже
стійкими. З огляду на специфічний вигляд їх використовують реставратори для відновлення історичних
пам’яток.
Робота із силікатною фарбою пов’язана також із певними незручностями. Так, фарбування і висихання повинні
відбуватися за конкретних теплових та вологісних умов:
температура повітря – >10°C, відносна вологість – <70%,
а також погодних: за відсутності яскравого сонячного
проміння й атмосферних опадів. Окрім того, силікатна
фарба потребує часу для повного зчеплення з поверхнею, а це щонайменше 2 тижні влітку або 4 – в осінньовесняний період.

Фото: www.wmestestroim.blogspot.com

Критерії вибору

Егалізаційні (егалізація – вирівнювання різниці між
відтінками). Найчастіше їх використовують тоді, коли
треба пофарбувати декоративну мінеральну забарвлену
штукатурку з метою вирівнювання кольорової гами та
гідрофобізації поверхні, а також тоді, коли поштукатурена стіна втрачає своє первинне забарвлення. Таке може
трапитися, якщо штукатурку накладають без дотримання термічно-вологісних умов, на незаґрунтовану основу
з великою поглинальною здатністю. Егалізаційні фарби
не лише «загладжують» нерівномірності забарвлення
штукатурки, а й до певної міри маскують мікротріщини
на ній. Як правило, їх виготовляють на основі емульсії
силіконової або акрилової живиці.
Еластичні, які застосовують у разі виникнення на
фасаді мікротріщин (до 1,2 мм). Після нанесення така
фарба утворює однорідну в’язку, еластичну плівку,
яка заповнює тріщини. Окрім того, еластичність фарби
забезпечує тривалість покриття.

Силіконові фарби
Їх виготовляють на основі емульсії силіконової живиці. Правильно підібрана зв’язувальна речовина дає змогу
отримати фарбу, яка матиме високу гідрофобність, проте,
водночас, пропускатиме водяну пару та вуглекислий газ.
Плівка буде не суцільною, а мікропористою.
З огляду на високу стійкість до забруднень (легко очищуються після дощових опадів) силіконові фарби часто
називають самоочисними. Плівка із силіконової фарби
має підвищену еластичність та стійкість до стирання,
ультрафіолетового випромінювання та мікробіологічної
корозії. Основною особливістю силіконових фарб є те,
що їх можна застосовувати без обмежень для будь-якої
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Фарби для фасаду

основи – як мінеральної, так і органічної. Завдяки цим
фарбам можна досягти стійких природних кольорів.
Мінеральні фарби
Це сухі суміші або пасти, призначені для розчинення
у воді. Зв’язувальною речовиною для їхнього приготування може бути білий портландцемент, вапно (гашене
чи гідратоване) або й те, й інше. Для кращого зчеплення
додають також полімери. Деякі фірми-виробники пропонують уже готову до використання вапняну фарбу,
зв’язувальною речовиною якої є промислово гашене
вапно.
Розчинена у воді фарба непридатна для тривалого зберігання, тому її необхідно використати впродовж кількох
годин. Мінеральні фарби відносно недорогі, зате мають
обмежені можливості забарвлення.
Перед нанесенням фарби, а також згодом призначену
для фарбування поверхню необхідно змочити водою.
Такі фарби застосовують рідко, здебільшого для відновлення об’єктів старовини, де важливою є реконструкція
первинного вигляду.
Все більшої популярності набувають фактурні (структурні, текстурні) фарби. Їх виготовляють із густого
лакофарбового матеріалу зі спеціальним наповнювачем.
За допомогою такої фарби можна створити особливу
фактуру поверхні, а також приховати незначні дефекти.
Склад фактурної фарби визначає у кінцевому результаті зовнішній вигляд фасаду. Її наносять спеціальним
структурним валиком, шпателем, гребінкою, губкою або
розпилюють.
Фактурні фарби можна наносити як на нові, так і заздалегідь пофарбовані поверхні – бетонні, гіпсокартонні,
цегляні, поштукатурені, а також дерев’яні.
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Основа

Назва/Виробник

Фото: www.krisbud.episz.pl

Характеристика

Витрата

Ціна

Extra фасадна
Снєжка (Україна)

Стійка до стирання; атмосферостійка;
забезпечує «дихання стін»

0,17 л/м2

10 л – 220 грн

Фарба Aura Fasad Expo
Eskaro (Україна)

Утворює матове, стійке до миття покриття

0,16 л/м2

10 л – 215 грн

Фарба
фасадна Feidal Color
Feidal (Україна)

Стійка до дії УФ випромінювання, атмосферних впливів; волого- та паропроникна; екологічно чиста

0,12–0,14 л/м2

10 л – 350 грн

Фарба
Колорит Фасад Стандарт
Колорит (Україна)

Фарбування всіх типів мінеральних
поверхонь

0,12–0,14 л/м2

10 л – 300 грн

Фарба фасадна
Ceresit СТ-54
Хенкель (Україна)

Стійка до атмосферних впливів; висока
адгезія; має бактерицидні властивості;
паропроникна; екологічно чиста

0,1–0,4 л/м2

10 л – 305 грн

Sylitol-Fassadenfarbe
Caparol

Aтмосферостійка; водостійка; висока
покривна здатність; швидко сохне; екологічно чиста

0,2–0,6 л/м2

10 л – 650 грн

Фарба силіконова
ARMASIL F
КАВЕ

Атмосферостійка; висока паропропускна здатність; висока покривна здатність

0,25 л/м2

10 л – 780 грн

Muresko-Premium
Caparol

Атмосферостійка; водостійка; висока
покривна здатність; швидко сохне; екологічно чиста

0,2 л/м2

10 л – 700 грн

Акрил

Латекс

Силікат

Силікон

Людмила ДЕМЧУК

Найпоширеніші види гідроізоляції підвалу
Вода в підвалі завдає
чималої шкоди будівлі: підмиває фундамент, при випаровуванні проникає у розташовані вище приміщення і
порушує їхній мікроклімат.
У підвал можуть проникати ґрунтові та дощова
вода і вода, що утворилася
в результаті танення снігу,
волога з пошкоджених водопровідних та каналізаційних
труб. Щоб захистити підвал
від руйнування, вихід є
– гідроізоляція.

З чого розпочати?

У першу чергу, необхідно визначитися, якою буде
гідроізоляція: зовнішньою
чи внутрішньою. Найкраще облаштувати її ззовні. Гідроізоляція має бути
цілісною і замкненою, тобто
з замкнутим контуром: тоді
вона захищатиме весь фундамент будинку.
Перш ніж розпочинати
роботи з гідроізоляції підвалу, треба перевірити всі
стики, з’єднання та комунікації. Стіни і підлогу підвалів,
незалежно від розташування
ґрунтових вод, необхідно
ізолювати від поверхневих
вод, що просочуються через
ґрунт, а також від капілярної
ґрунтової вологи, що підіймається вгору. У підваль-

них приміщеннях при рівні
ґрунтових вод, нижчому за
підлогу підвалу, достатньою
гідроізоляцією підлоги слугує бетонна основа й укладене на ній водонепроникне
покриття, а гідроізоляцією
стін – покриття поверхні, що
контактує з ґрунтом, двома
шарами гарячого бітуму.
Якщо рівень ґрунтових
вод вищий за підлогу підвалу, для гідроізоляції стін і
підлоги необхідно створити оболонку, яка могла б
чинити опір гідростатичному тиску. Питання якісної
гідроізоляції підвалів є актуальним як для старих будинків, так і для сучасних багатоповерхових новобудов. Для
гідроізоляції підвалів у споруджуваних будинках облаштовують зовнішню гідроізоляцію, а в старих будівлях
(коли такі роботи неможливо
здійснити з конструктивних
чи економічних міркувань)
– зсередини приміщення.
Ефективним заходом від
проникнення у підвал ґрунтових вод є створення дренажу, який дасть змогу відвести воду від фундаменту
будинку на глибину нижче
рівня підлоги.
У таблиці наводимо найпоширеніші види гідроізоляції підвалу.

Види
гідроізоляції

Основа матеріалу

Од.
вим.

Вартість
матеріалу,
$/од. вим.

Особливості

Обмащувальна

Цементна

кг

0,7

Довговічна, безусадкова, екологічна, економічна

Цементно-полімерна

кг

7

Цементно-хімічна

кг

1,5

Фарбувальна

Клейова

Полімерна

кг

6

Поліакрилова

кг

4

Стійка до агресивного хімічного середовища,
екологічна
Добре переносить постійний контакт з вологою,
надається для термінового усунення протікань,
екологічна
Простота застосування, універсальна,
морозостійка (до –50°С)
Універсальна, вологонепроникна (вище 0,7 МПа)

Бітумно-латексна

кг

1

Економічна, пожежо- та вибухобезпечна

Цементна

кг

2,5

Універсальна, паропроникна, екологічна, економічна

Бітумна

кг

3

Універсальна, займиста,
нестійка до низьких температур

Каучук-смоляна

кг

2,3

Еластична, підходить для бетону і металу

Каучук-бітумна емульсія

кг

5

Універсальна, еластична, захищає від корозії

Бітумна

кг

1,1–1,4

Гнучка, надається для наплавлення, не морозостійка

Бітумно-полімерна

кг

1,1–1,3

Не гниє, підвищена гнучкість

Полімерна

кг

5–5,2

Гнучка, стійка до хімічної і механічної дії, горюча

Поліестерна

кг

10–12

Висока вологостійкість, не потребує захисту

Бутил-каучукова

кг

5–5,2

Вологостійка, еластична,
стійка до хімічної і механічної дії, горюча

Буріння отворів у стіні
для нагнітання
акрилатного гелю

м2

100–150

Висока адгезія, можна миттєво припинити доступ води,
безпечна для навколишнього середовища

Бентонітові мати

м2

10

Вартість робіт від 15 $/м2, запобігає просіданню будівель, слугує захистом від капілярної вологи

Iн’єкційна

Монтована
гідроізоляція

15
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Надмірна вологість і як з нею боротися
Надмірна вологість спричиняє негативні наслідки: руйнує конструкції будинку, псує оздоблювальні матеріали, шкодить
здоров’ю людей. Особливе місце у боротьбі з цією проблемою належить заходам, спрямованим на захист від руйнівного
впливу вологи – гідроізоляції.
им
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Якими матеріалами не варто гідроізолювати фундамент і підвал
Фундамент і підвал не гідроізолюють підпокрівельними плівками (гідроізоляційними,
пароізоляційними) і мембранами, оскільки ці матеріали затонкі і розраховані на вільне
укладання з провисанням. Окрім того, плівки і мембрани не витримають тертя об поверхню фундаменту внаслідок постійних сезонних переміщень.

Заходи протидії волозі
Облаштування вимощення як додатковий захід
водовідведення

Для захисту цокольного поверху і фундаменту будинку від вологи по периметру облаштовують вимощення
– спосіб захисту від поверхневих вод і талого снігу.
Вимощення формують зі щільного ґрунту, глини, яку
засипають щебенем або гравієм. Воно повинно мати
основу з ущільненого місцевого ґрунту або глини, який
покривають цементом або асфальтом. У тому місці,
де вимощення з’єднується із землею, облаштовують
цементовану канавку-дренаж для відведення води, з
якої вона відводитиметься вниз, у бік нахилу. Матеріалом для вимощення може слугувати бетон, асфальт, іноді
застосовують натуральний або штучний камінь.
Якщо вимощення немає або воно пошкоджене, вода
з водостічних труб, розташованих на рівні цоколя,
виливатиметься на землю біля будинку, просочуватиметься до фундаменту і підмиватиме його.
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яке пот ребує комппідвалу – важливе завдання,
цій фахівців.
лексного вирішення і консульта

Гідроізоляція підвалу
У підвал будинку можуть проникати ґрунтові,
дощові й талі води, волога з пошкоджених водопровідних чи каналізаційних труб, які протікають, капілярна волога.
Вода у підвалі завдає чималої шкоди будівлі – підточує фундамент, при випаровуванні проникає у розташовані вище приміщення, руйнуючи конструкції.

Дренаж

Важливу роль при комплексному водовідведенні від
будинку відіграє дренаж – набір труб і свердловин
(дрен), який збирає воду, що накопичується поряд із
будинком і відводить її на безпечну відстань. Дренаж
варто робити, якщо будинок розташований на схилі
або поряд із нахилом, а також на слабопроникних
ґрунтах: глині або глинистому піску, коли є небезпека
постійного або періодичного підтоплення будинку.
Є кільцевий дренаж, який укладають навколо будинку на рівні фундаменту, і внутрішній – всередині
будинку (в підвалі).
Дренаж облаштовують так:
 по периметру будівлі виривають траншею, нижче
рівня підошви фундаменту;
 по дну траншеї розрівнюють та ретельно трамбують пісок;
 дренажні труби укладають по всьому периметру
будівлі з ухилом у бік колодязя;
 траншею закидають щебенем або гравієм заввишки приблизно 12 см і ретельно утрамбовують;
 воду з дренажних колодязів періодично відкачують.
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Часто власники заміського будинку стикаються з
підвищеною вологістю у підвальних приміщеннях, яка
не тільки знищує чи псує майно, а й руйнує фундамент
– основу споруди. Тому слід обов’язково подбати про
його якісну гідроізоляцію. Якщо не приділити уваги
правильній організації робіт із облаштування фундаменту, волога проникатиме в матеріали, з яких побудовано стіни, та поступово руйнуватиме їх.
Для запобігання зволоженню конструкції споруди
ще на етапі будівництва спочатку аналізують рівень
ґрунтових вод і проводять геотехнічні дослідження.
Окрім рівня ґрунтових вод, на появу вологості у
фундаменті можуть впливати:
 кількість атмосферних опадів;
 неправильне проведення інженерних комунікацій;
 відсутність дренажу;
 неякісна система вентиляції;
 негерметична або погано облаштована гідроізоляція.
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Захист фундаменту від вологи
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Гідроізоляцію стін підвалу облаштовують шляхом
покриття поверхні, що контактує з ґрунтом, двома
шарами гарячої бітумної суміші.
Якщо рівень ґрунтових вод вищий від рівня підлоги підвалу, гідроізоляція стін і підлоги повинна створити оболонку, яка могла б чинити опір дії гідростатичного тиску.
Стіни підвалу обмащують проникною гідроізоляцією, яка може бути використана і на вологому
бетоні. Цей вид гідроізоляції використовують як зсередини, так і зовні.
Олександр ФІНЬКО
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