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ВИРОБНИЦТВО

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» — виробниче підприємство, що входить до провідної
європейської групи компаній «Pruszynski»
(Польща), яка має традиції та більш ніж
25-річний досвід виробництва матеріалів
для покрівель і фасадів.
Компанія «ПРУШИНЬСКІ» пропонує
українським споживачам увесь асортимент продукції даного сегменту, що випускається на двох заводах — в Україні
та Польщі:
- металочерепицю Kron, Szafir, ARAD
Classic;
- модульну металочерепицю ARAD;
- панелі для фальцевих покрівель
RetroLine;

- дахові аксесуари;
- профілі для покрівель, фасадів Т6-Т160;
- конструкційні профілі Z, C, Σ, L, Ω;
- внутрішні стінові касети;
- облицювальні PS-панелі та касетони;
- металеві водозливні системи «Niаgara».
Комплектуємо замовників також продукцією інших виробників: плівки, утеплювачі,
ущільнювачі, кріплення, пластикові водозливні системи та інше.
Переваги компанії «ПРУШИНЬСКІ»:
- комплексне постачання продукції
європейської якості для покрівель та
фасадів;
- у виробництві використовується сиро-

вина від європейських виробників: Myriad
(Франція), Voest Alpine (Австрія), Arcelor
(Люксембург), Salzgitter (Німеччина);
- широкий асортимент продукції та широка гама кольорів полімерного покриття
(поліестер, матовий поліестер, PURMAT®
і алюцинк);
- продукція випускається на власному
підприємстві, що працює на сучасному
обладнанні;
- вся продукція нашого виробництва
сертифікована;
- надається 10-річна страхова гарантія;
- всім клієнтам пропонується інженерна
підтримка по використанню матеріалів виробництва компанії «ПРУШИНЬСКІ».

Об’єкти, побудовані з використанням матеріалів виробництва компанії «ПРУШИНЬСКІ»

Мережа гіпермаркетів «Епіцентр-К» (Україна)

На фото: будівельний гіпермаркет «Епіцентр-К» в м. Луцьк
При будівництві об’єктів використано профлисти Т92

Мережа гіпермаркетів «METRO» (Україна)
На фото: гіпермаркет «METRO» (м. Львів)

Мережа гіпермаркетів «АШАН» (Україна)

При будівництві використано стінові касети, профлисти Т35 і Т135

На фото: гіпермаркет «АШАН-Біличі» (м. Київ)
При будівництві об’єктів використано профлисти Т60

Мережа будівельних гіпермаркетів «Нова Лінія» Адміністративно-лабораторний корпус Перевантажувального
терміналу ТОВ СП «НІБУЛОН» (м. Миколаїв)
На фото: гіпермаркет «Нова Лінія» (м. Одеса)

Мережа будівельних гіпермаркетів «Леруа Мерлен»
На фото: гіпермаркет «Леруа Мерлен» (м. Київ)

Використано С-, Z-прогони, стінові касети, профлисти Т18 і Т40

Логістичний центр ЗАТ «ПО «КОНТІ» (м. Макіївка)

При будівництві використано стінові касети, профлисти Т18 і Т92

При будівництві використано профлисти Т35Е, Т40 і Т57

Використано PS-панелі, стінові касети, профлисти Т18U і Т92

Кондитерська фабрика «ROSHEN» (м. Вінниця)

Стадіон «Дніпро-Арена» (м. Дніпропетровськ),

Використано стінові касети, С- і Z-прогони, профлисти Т20 і Т50 При будівництві використано профлисти Т20Р і Т60 перфоровані
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Металочерепиця ШАФІР та КРОН — сучас
на досконала покрівля, великий термін
служби якої забезпечується двостороннім
цинкуванням та багатошаровим захисним
покриттям.
Переваги металочерепиці у порівнянні
з іншими покрівельними матеріалами:
 тривалий термін експлуатації;
 стійкість до корозії та екстремальних
температурних коливань;
 висока механічна міцність при відносно
невеликій масі, що дозволяє облаштовувати
легші опорні конструкції;
 простота та зручність монтажу;
 екологічність та пожежобезпечність.
ШАФІР 350 та 400 — традиційна мета
лочерепиця, що виготовляється з вико
ристанням сучасних технологій.
КРОН 350 та 400 — металочерепиця, що

поєднує переваги металу з елегантністю
зовнішнього вигляду натуральної керамічної
черепиці.
Завдяки тому, що наша металочерепиця
виготовляється за розмірами замовника,
відходи покрівельних матеріалів зводяться
до мінімуму. Металочерепиця постачається
у захисній плівці.
Широка гама кольорів металочерепиці
ШАФІР та КРОН задовольнить навіть найви
багливіших клієнтів (див. обкладинку).
Для правильного функціонування даху
необхідне застосування аксесуарів. Компанія
«ПРУШИНьСКІ» пропонує Вам різноманітні
ущільнювачі, вентиляційні труби, спеціальні
шурупи, покрівельні плівки та інше. Їхнє при
значення і спосіб застосування детально
описані в інструкціях з монтажу для окремих
видів покрівельних матеріалів.

ШАФІР®400

Стандартна довжина
металочерепиці (м)
Кількість
хвиль

КРОН
350

КРОН
400

ШАФІР
350

ШАФІР
400

м

м

м

м

1

0,47

0,52

0,45

0,50

2

0,82

0,92

0,80

0,90

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,17
1,52
1,87
2,22
2,57
2,92
3,27
3,62
3,97
4,32
4,67
5,02

1,32
1,72
2,12
2,52
2,92
3,32
3,72
4,12
4,52
4,92
5,32


1,15
1,50
1,85
2,20
2,55
2,90
3,25
3,60
3,95
4,30
4,65
5,00

1,30
1,70
2,10
2,50
2,90
3,30
3,70
4,10
4,50
4,90
5,30


15

5,37



5,35



КРОН®400

КРОН®350

ШАФІР®350
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ARAD

Компанія «Pruszynski» пропонує
новий вид покрівельних матеріа
лів — модульну металочерепицю
ARAD, яка належить до преміум
сегменту.
Переваги модульної
металочерепиці ARAD:
1) за рахунок великої висоти та
оригінальної форми профілю покрів
ля має вигляд натуральної черепиці
середземноморського стилю;
2) висока стійкість покриття до
механічних пошкоджень: метало
черепиця ARAD доступна тільки
з суперстійким полімерним по
криттям Purmat® товщиною 50 мк,

гарантія на яке складає 30 років
(детальніше про Purmat® читайте
на сторінці 6);
3) кріплення на покрівлі повністю
приховане, що значно подовжує
термін її експлуатації;
4) виготовляється з готовими
монтажними отворами;
5) симетричність замків полегшує
монтаж;
6) зручність транспортування
та мінімізація ризику пошкоджень
під час транспортування завдяки
невеликим розмірам модульної
металочерепиці;
7) відходи матеріалу зведені до
мінімуму.

Технічні характеристики
Cередина листа

Початок листа

З’єднання листів
Монтажні отвори приховані

Покриття
Загальна висота профілю
Довжина модуля
Довжина листа, max
Довжина листа, min
Ширина листа ефективна
Ширина листа повна

Покриття
Загальна висота профілю
Довжина модуля
Довжина листа ефективна/повна
(1 модуль)
Довжина листа ефективна/повна
(2 модулі)
Ширина листа ефективна
Ширина листа повна
Площа листа (1 модуль)
Площа листа (2 модулі)

1080 мм
1180 мм
ефективна 0,378 / повна 0,473 м2
ефективна 0,756 / повна 0,886 м2

Металочерепиця ARAD Classic —
якісна традиційна металочерепиця,
яка має вигляд натуральної черепи
ці середземноморського стилю.
ARAD Classic випускається за

розмірами замовників (відходи
матеріалів зводяться до мінімуму)
з трьома видами полімерного по
криття: поліестер, матовий поліес
тер та Purmat®.

поліестер, матовий
поліестер, Purmat®
55 мм
350 мм
5331 мм
750 мм
1080 мм
1180 мм
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Purmat®, гарантія 30 років
60 мм
350 мм
350/401 мм
700/751 мм

ФАЛьЦЕВІ ПАНЕЛІ

Фальцева металева покрівля — одна з найдавніших по
крівель з металу, які застосову
вались і були дуже популярні
в Європі та Україні через свою
естетичність, надійність та дов
говічність.
Відсутність наскрізних отво
рів, приховане кріплення та
надійний фальцевий замок ви
ключають появу корозії металу,
тому фальцеві покрівлі мають
найвищий показник терміну експлуатації у порівнянні з іншими
металевими покрівлями. Це дуже актуально при облаштуванні
покрівель на житлових будинках, офісних та адміністративних
будівлях, коли довговічність покрівлі відіграє вирішальну роль.
Фальцеві покрівлі дуже пасують старовинним будівлям, тому

Фальцева панель 510Т
Технічні характеристики
Ширина ефективна
Висота фальца
Марка сталі

6м

Довжина листа (min)

0,5 м

Покриття

Спеціальний замок дозволяє у
випадку необхідності демонтувати панелі, не пошкодивши їх.

Аксесуари
Рекомендований кут
нахилу (min)

часто застосовуються під час реставраційних робіт.
Компанія «Прушиньскі» за
проваджує виробництво пане
лей для фальцевих покрівель з
оцинкованої сталі з полімерним
покриттям (поліестер, матовий
поліестер та Purmat®). Також
фальцеві панелі можуть ви
роблятися з алюцинковим
покриттям.
Компанія «Прушиньскі» ви
робляє фальцеві панелі ши
риною 510 мм, максимальною
довжиною до 6 м (може бути
довільною та залежить від по
треб замовників). Всі панелі ма
ють готові монтажні отвори.
Застосування повздовжнього
профілювання фальцевих па
нелей має на меті покращення
їхніх експлуатаційних та есте
тичних характеристик.
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25 мм
S 250 GD + Z 275

Довжина листа (max)
Товщина металу
Покрівельні панелі мають готові
монтажні отвори, що полегшує
монтаж на будівництві.

510 мм

0,5 або 0,7 мм
поліестер, матовий поліестер,
Purmat®
алюцинк
самонарізи, цвяхи, ущільнювачі
≥ 15o

СУПЕРНОВИНКА

PURMAT ® — нова якість покрівельних
і фасадних матеріалів « ПРУШИНЬСКІ » !
Раді Вам повідомити про запро
вадження компанією «Прушинь
скі» у виробництво покрівельних
і фасадних матеріалів з новим су
перстійким полімерним покриттям
PURMAT® (матовий пурал).
Покриття було спеціально розробле
не для заводів компанії «Прушиньскі»
фахівцями «ArcelorMittal» — найбіль

шого виробника сталі у світі. В Укра
їні лише партнери ТОВ «Прушинь
скі» та ТОВ «ПрушиньскіУкраїна»
можуть запропонувати Вам метало
черепицю та інші вироби з покрит
тям PURMAT®.
ТМ PURMAT® є власністю ком
панії «Прушиньскі» та підлягає за
хисту.

Гарантія на полімерне покриття
PURMAT® складає 30 років!
Це покриття візуально нагадує
крупнозернистий матовий поліес
тер, але виглядає більш елегантно
та має кращі властивості:
 висока стійкість до агресивного
зовнішнього середовища (промис
лові зони, морське узбережжя та
інше);
 висока стійкість до подряпин, які
є беспосередньою причиною виник
нення корозії металу;

 завдяки товстому поліуретано
вому шару (50 мк) PURMAT® дуже
стійкий до ультрафіолетового ви
промінювання, тому вироби з нього
не змінюють з часом свій колір;
 привабливий вигляд (покриття —
матове та фактурне);
 покриття PURMAT® дуже добре
піддається профілюванню.
Покриття PURMAT® доступне
для замовлень у таких стандартних

кольорах: RR011, RR023, RR028,
RR033, RR750, RAL8017.
PURMAT®, маючи виняткові тех
нічні властивості та характеристи
ки, задовольнить найвибагливіших
клієнтів та монтажні організації,
які останнім часом усе частіше на
дають перевагу продукції зі сталі з
полімерним покриттям для обла
штування міцних та довговічних по
крівель і фасадів.

Технічні характеристики
Товщина покриття

50 мк

Стійкість до подряпин

3000 г

Стійкість до корозії

висока, близько 700 годин — С4 (згідно ІSO 129442)

Вологостійкість

1500 годин

Стійкість до УФвипромінювання

RUV4 (згідно європейського стандарту pr EN 10 1692 стійкість висока)

Стійкість до розтріскування

мінімальний радіус вигину ≤ 1,5Т
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ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

Дахові аксесуари служать як ущільню
вачі в місцях, де покриття межує з іншими
елементами: водозливною системою,
комином, мансардними вікнами, венти
ляційними каналами, а також надають
дахові довершеного естетичного вигляду.

Якісно виконані та правильно змонтовані
дахові аксесуари захищають покрівлю
від протікання та подовжують строк її
служби.
Дахові аксесуари виготовляються з
плаского металевого оцинкованого та

покритого полімером листа довжиною 2
м і товщиною 0,5 мм.
Також виготовляємо за індивідуальни
ми замовленнями нестандартні аксесуари
з металу з покриттям довжиною до 6 м і
товщиною до 3 мм.

Кошикова ринва пряма
45

20

110
32

Приклад розташування
аксесуарів на даху
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ПРОФІЛІ ДЛЯ покрівель і фасадів

Призначення, сфера і умови застосування металопрофілю
Металопрофілі для покрівель і фаса
дів виготовляються лише з високоякіс
ної сировини — стального оцинкова
ного листа (цинкове покриття 275 г/м2)
товщиною від 0,5 до 1,5 мм, покритого
органічним покриттям (поліестером,
матовим поліестером, пуралом або
алюцинком), що забезпечує довговіч
ність конструкцій.
Профільований лист на покрівлі використовується як:
1) несучий (Т40, Т50, T57, Т60, Т92, Т135,
Т150, Т160);
2) верхній покрівельний лист (Т14, Т18,
Т18U, Т20, Т35, Т40, Т50, Т57, Т60).
Для стінового огородження про
фільований лист використовується в

сендвіч-панелях з поетапним монтажем:
1) металопрофіль – стіновий прогон –
металопрофіль;
2) стінова касета – металопрофіль.
Також профлисти використовуються
для оздоблення існуючих стін будівель
та споруд. Як стінові використовуються
профілі: Т6, Т10, Т8, Т14, Т18, Т18U, Т20,
Т35, Т35ЕL.
Широка гамма кольорів металопрофілю
«ПРУШИНЬСКІ» задовольнить смаки
найвибагливіших клієнтів (див. обкла
динку).
Інформацію про використання профілів
для покрівель у приватному будівництві
ви можете знайти в інструкції «Монтаж
покрівлі».

Компанія “Прушиньскі” розпочала випуск фасадних
профнастилів PF25, PF35 і PF35EX, які мають хвилясту
форму, тому надають будівлям вишуканого стилю.

Види профільних листів виробництва компанії «ПРУШИНЬСКІ»
Увага!
A покриття з вузького боку полиці
B покриття з широкого боку полиці

Т20К
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ПРОФІЛІ ДЛЯ покрівель і фасадів

Нижче показано зображення перфорації
для окремих профільних листів.
Можливе виконання перфорації згідно
вимог замовників на будь-якому профілі.
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ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ МЕТАЛЕВІ

Елементи водозливної системи

На водозливні системи «Niagara» компа
нія «Прушиньскі» надає своїм клієнтам
10-річну гарантію.

Компанія «Прушиньскі» роз
почала випуск зливних систем
«Niagara» двох розмірів (125/90
мм, 150/100 мм). Вони виготов
ляються з двосторонньо оцинко
ваної сталі найвищої якості, яку
покрито з двох сторін захисним
шаром пуралу (товщина 50 мк).
У порівнянні із загальновживаним
пластізолом, покриття із пуралу
має вищу стійкість до корозії та
знебарвлення.
Окрім поданих на схемі елементів до
водозливної системи входять:
1) з’єднувач труби довжиною 0,5 м;
2) трійник.

1

Пропонуємо зливні системи таких стан
дартних кольорів: коричневий (RAL 8017)
та білий (RAL 9010). Також Ви можете за
мовити у нас зливні системи таких кольо
рів: вишневий (RR 028), теракотовий (RAL
8004), чорний (RAL 9005), графітовий
(RAL 7024). За спеціальним замовленням
виготовляємо зливні системи з міді.

2
сталь
оцинк

пасиваційний шар
шар грунтовки
пурал
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коричневий

білий

вишневий

графіт

теракотовий

чорний

ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ ПЛАСТИКОВІ

Компанія «Прушиньскі» пропонує плас
тикові водозливні системи «ROSA» 125/90
(ширина ринви — 125 мм, діаметр труби —
90 мм), які виробляються із якісного ПВХ,
що гарантує високу механічну міцність,
стійкість водозливних систем до корозії,
УФвипромінювання та дозволяє довго
зберігати естетичний вигляд.
Водозливні системи «ROSA» постача
ються коричневого кольору (RAL 8016).

Водозливні системи «ROSA» ідеаль
но пасують приватним будинкам, бо за
допомогою однієї водозливної труби
можна відвести воду з даху площею
140 м2.
Також завдяки простому монтажу ви

Елементи
водозливної системи
«ROSA»
Щоб правильно обрати елементи водозливної системи,
необхідно розрахувати ефективну площу даху, з якого по
трібно відвести дощову воду.
Для цього можна скористатися формулою:
ЕПД = (В+0,5 х С) х L
В — відстань між нижньою
точкою покрівлі і коньком
даху по горизонталі.
С — висота даху.
L — довжина даху.
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швидко зможете встанови
ти водозливну систему на
господарських будівлях,
гаражах та ін.
Елементи водозливної
системи з’єднуються за
допомогою фітингів з гу
мовими ущільнювачами, а
зовнішня заглушка фіксу
ється за допомогою клею.
Водозливна труба мон
тується без застосування
ущільнювальних кілець.
Водозливні системи
«ROSA» не потребують
особливого догляду, але
для тривалої експлуатації
їх потрібно інколи переві
ряти та у разі необхідності
очищувати ринви від листя
та бруду.

ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ ПЛАСТИКОВІ

Компанія «Прушиньскі» пропонує пластикові водозливні системи «Каньйон» виробництва «Wavin» таких типів:
100/75; 130/90 та 160/110. Постачаються кольори: коричневий, білий, чорний, цегла, графіт.

Ринва

Хомут ринви (сталь)

Хомут ринви (пря
мий/розвернутий)

Хомут ринви (пластик)

й

и
нев

ич
Кор
Труба

ий

Біл

й

рни

Чо

Перехідник труб

ла

Цег

фіт

Гра
Трійник

Муфта труби

Воронка водозливна

Лапка скоби

Скоба труби
(сталь/пластик)

Кутник ринви
(внутрішній/зовнішній)

Муфта ринви з вкладкою
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Відвід двораструбний
(90/67 та 90/88)

Відвід однораструбний (90/67)

ПРОФІЛІ Z, C, Σ

Профілі Z, C, Σ виготовляються з оцинкова
ної сталі S350 методом холодного прокату.
Висока жорсткість та міцність профілів надає
широкої можливості їхнього використання в
будівництві несучих конструкцій. Найчастіше

Профілі Z

		

товщина вага,
H Bd Bg C
		
листа,
		
мм
кг/м мм мм мм мм
						
		
1,50
2,64 100 48 53 18
		Z 100
2,00
3,52 100 48 53 19
2,50
4,40 100 48 55 19
		
3,00
5,16 100 48 55 18
						
		
1,50
3,00 100 60 68 19
		Z 100
2,00
4,00 100 60 68 20
2,50
4,90 100 60 68 19
		
3,00
5,88 100 60 68 20
						
		
1,50
3,24 150 48 53 18
		Z 150
2,00
4,32 150 48 53 19
2,50
5,34 150 48 55 18
		
3,00
6,41 150 48 55 19
						
		
1,50
3,60 150 60 68 19
		Z 150
2,00
4,80 150 60 68 20
2,50
5,90 150 60 68 19
		
3,00
7,08 150 60 68 20
								
		
1,50
3,84 200 48 53 18
		Z 200
2,00
5,09 200 48 53 18
2,50
6,36 200 48 55 18
		
3,00
7,56 200 48 55 18
						
		
1,50
4,20 200 60 68 19
		Z 200
2,00
5,60 200 60 68 20
2,50
6,90 200 60 68 19
		
3,00
8,28 200 60 68 20
						
		
1,50
4,80 250 60 68 19
		Z 250
2,00
6,40 250 60 68 20
2,50
7,90 250 60 68 19
		
3,00
9,48 250 60 68 20
						
		
1,50
4,94 250 65 75 19
		Z 250
2,00
6,59 250 65 75 20
2,50
8,16 250 65 75 20
		
3,00
9,79 250 65 75 21
						
		
1,50
5,58 300 65 75 21
		Z 300
2,00
7,44 300 65 75 21
2,50
9,20 300 65 75 22
		
3,00 11,04 300 65 75 21
Статичні характеристики конструкційних профілів дивіться в каталозі “Таблиці навантажень
профілів Z і С”, опрацьованого фахівцями компанії
“Прушиньскі”

ці профілі застосовують при зведенні:
- капітальних стін перегородок;
- стропильних балок і дахових навісів;
- стінових ригелів
- дахових прогонів.

Профілі C

		
товщина вага,
H
		
листа,
кг/м мм
		
мм
					
		
1,50
2,57 100
		C 100
2,00
3,42 100
2,50
4,26 100
		
3,00
5,04 100
					
		
1,50
2,88 100
		C 100
2,00
3,84 100
2,50
4,70 100
		
3,00
5,64 100
					
		
1,50
3,16 150
		C 150
2,00
4,21 150
2,50
5,20 150
		
3,00
6,24 150
					
		
1,50
3,48 150
		C 150
2,00
4,64 150
2,50
5,70 150
		
3,00
6,84 150
					
		
1,50
3,76 200
		C 200
2,00
5,01 200
2,50
6,20 200
		
3,00
7,44 200
					
		
1,50
4,14 200
		C 200
2,00
5,52 200
2,50
6,80 200
		
3,00
8,16 200
					
		
1,50
4,36 250
		C 250
2,00
5,81 250
2,50
7,20 250
		
3,00
8,64 250
					
		
1,50
4,74 250
		C 250
2,00
6,32 250
2,50
7,80 250
		
3,00
9,36 250
					
		
1,50
4,96 300
		C 300
2,00
6,61 300
2,50
8,20 300
		
3,00
9,84 300
					
		
1,50
5,34 300
		C 300
2,00
7,10 300
2,50
8,80 300
		
3,00 10,56 300
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B

Профілі Z, С, Σ можуть мати монтажні отво
ри, які виконують згідно з проектною доку
ментацією замовника (приклади перфорації
наведені у каталозі “Таблиці навантажень
профілів типу Z і C”).

C

мм мм
48
48
48
48

17
18
18
19

60
60
60
60

18
19
18
19

48
48
48
48

17
18
18
19

60
60
60
60

18
19
18
19

48
48
48
48

17
18
18
19

60
60
60
60

21
22
21
22

48
48
48
48

17
18
18
19

60
60
60
60

21
22
21
22

48
48
48
48

17
18
18
19

60
60
60
60

21
21
21
22

Профілі Σ

		
товщина вага,
H
		
листа,
кг/м мм
		
мм
					
1,50
3,84 140
		
		
2,00
5,06 140
Σ 140
2,50
6,24 140
		
3,00
7,39 140
		
1,50
4,20 170
		
2,00
5,54 170
Σ 170
2,50
6,84 170
		
3,00
8,11 170
					
1,50
4,56 200
		
		
2,00
6,02 200
Σ 200
2,50
7,44 200
		
3,00
8,83 200
					
1,50
4,92 230
		
		
2,00
6,50 230
Σ 230
2,50
8,04 230
		
3,00
9,55 230
					
1,50
5,28 260
		
		
2,00
6,98 260
Σ 260
2,50
8,64 260
		
3,00 10,27 260
					
1,50
5,76 300
		
		
2,00
7,62 300
Σ 300
2,50
9,44 300
		
3,00 11,23 300
					
1,50
6,36 350
		
		
2,00
8,42 350
Σ 350
2,50 10,44 350
		
3,00 12,43 350

h

B

мм мм
30
30
30
30

70
70
70
70

60
60
60
60

70
70
70
70

90
90
90
90

70
70
70
70

120
120
120
120

70
70
70
70

150
150
150
150

70
70
70
70

190
190
190
190

70
70
70
70

240
240
240
240

70
70
70
70

АНГАРИ

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» пропонує ангари трьох стандартних типів:
1) проліт ферми 9, 12 та 15 м. Висота Н1 – 4,5 м*. Крок
рам – 3,6 м*.
2) проліт ферми 18 та 21 м. Висота Н1 – 5 м*. Крок
рам – 4 м*.
3) проліт ферми 24 та 36 м. Висота Н1 – 6 м*. Крок
рам – 4 м*.

* вказані розміри можуть бути змінені
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Каркас ангарів виконаний із холоднокатаних га
рячеоцинкованих С-профілів, що виготовляються із
конструкційної сталі марки S350GD+275Zn.
Переваги ангарів «ПРУШИНЬСКІ»:
1) суттєве здешевлення та спрощення монтажу до
сягається за рахунок зборки рами тільки з допомогою
болтового з’єднання;
2) каркас не потребує додаткового покриття для
застосування в неагресивному та слабкоагресивному
середовищі завдяки високій якості цинкового покриття
(маса цинку складає 275 г/м2) ;
3) стислі терміни реалізації таких об’єктів
досягаються завдяки швидкій поставці елемен
тів рам на об’єкт та простоті монтажу;
4) здешевлення земляних та фундаментних робіт. Навантаження каркасу на фун
даменти значно менші за каркаси, виконані
із «чорного» металу або із залізобетону. Це
дозволяє застосовувати більш дешеві фун
даменти стовпчастого типу;
5) споруди є збірно-розбірними завдяки
тому, що у всіх вузлах ферм застосовується
болтове з’єднання елементів, тому вони
можуть бути розібрані та зібрані повторно в
іншому місці.
Ці споруди відповідають вимогам ДБН
В.1.2-2:2006 «Навантаження та впливи».

АНГАРИ

Конструктивні рішення.
Фундаменти
Для ангарів виробництва компанії «ПРУШИНЬСКІ»
необхідно застосовувати фундаменти стовпчастого
типу. Розмір та глибина фундаментів залежить від
місця знаходження будівельного майданчика, грунтів
тощо, та приймається згідно розрахунків та креслення
марки КЗ.

Конструктивні рішення.
Рама

Ферми ангарів виробництва компанії «ПРУШИНЬСКІ»
бувають двох типів:
1) трикутна (проста) для прольотів 9, 12 і 15 м;
2) прямокутна (з паралельними поясами) для прольотів
від 18 до 36 м. Такі рішення ферм обумовлені розрахунками
вітрових та снігових навантажень на будівлі.
Майже всі елементи рами складаються зі спарених холод
нокатаних С та ∑-профілів, різної висоти (від 100 до 300 мм)
та товщини металу (від 1,5 до 3,0 мм), з’єднанні між собою
болтами через закладні деталі («сухарики» та фасонки).

Закладні деталі

Закладні деталі виконані із листового металу «гарячого»
прокату марок С235, 245 і 255 з перфорацією необхідного
діаметру. Товщина металу, з якого виготовляються вуз
лові фасонки — 6 та 8 мм, фундаментні бази виконані із
металу товщиною 12-20 мм.

Кут нахилу покрівлі, прийнятий мінімально допустимий
для покрівель з використанням профільованого листа як
зовнішнього елементу. Це дозволяє економити енергоресур
си при опаленні внутрішнього простору будівлі.

Стінова огороджувальна конструкція

Компанія «Прушиньскі» пропонує ви
користовувати два варіанти стінової
огороджувальної конструкції:
1) сендвіч-панель поетапної зборки з вико
ристанням внутрішньої стінової касети;

2) збірна сендвіч-панель з використан
ням холоднокатаних оцинкованих Z- та
С-прогонів.
У першому та другому варіанті стінової
конструкції як зовнішнє опорядження

Покрівельна огороджувальна конструкція

Крок рам ангарів виробництва ком
панії «ПРУШИНЬСКІ» не перевищує
4000 мм, тому в якості покрівельної
конструкції найефективнішою схе
мою монтажу є безпрогонна схема
з використанням несучого профілю
Т-92.

При необхідності встановлення на
покрівлі зенітних ліхтарів, «руфтопів»
тощо, більш доцільною буде схема з
використанням оцинкованих холод
нокатаних Z-профілів як покрівель
них прогонів.
Як зовнішній (верхній) елемент
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можна використовувати стінові профільо
вані листи від Т-6 до Т-35, PS-панелі (155,
215, 315) та касетони (типи К1, К2, Т1).
Можуть бути використані сендвіч-панелі
виробництва компанії «Прушиньскі».

може використовуватись EPDMмембрана (м’яка покрівля) і покрі
вельний профільований лист. Більш
детальну інформацію можна отри
мати з каталогу «Профільні листи»,
опрацьованого фахівцями компанії
«Прушиньскі».

PS-ПАНЕЛІ

КАСЕТОНИ

PS-панелі

Касетони облицювальні

PS-панелі — це сучасні естетичні, надійні та довговічні
матеріали, що застосовуються для монтажу вентильованих
фасадів. PS-панелі добре компонуються на фасадах з такими
традиційними матеріалами як скло, бетон та алюміній.
Компанія «ПРУШИНЬСКІ» виробляє три типи PS-панелей,
які відрізняються між собою шириною дзеркала панелі (В) 155,
215 та 315 мм.

Касетони застосовують для
облицювання фасадів будівель.
Касетони виготовляються із
оцинкованої сталі з декоратив
ним покриттям.
Касетони постачаються у стан
дартному кольорі RAL 9006. На
ваше замовлення ми можемо
так ож виготовити касет они,
виконані і в інших кольорах.

ТОВЩИНА 0,5; 0,7 мм
КОЛІР (див. обкладинку)
ПОКРИТТЯ
поліестер (25 мк),
мат. поліестер (35 мк)
ДОВЖИНА від 1,4 до 8 м

ТОВЩИНА 1,00; 1,20; 1,50 мм
ПОКРИТТЯ поліестер, PVDF

A-B

Панелі можуть бути застосовані як зовнішній елемент:
1) в облицюваннях існуючих стін з утепленням і без нього;
2) сендвіч-панелі поетапної зборки із використанням стінових
прогонів – система: профільований лист внутрішній – прогон
(оцинкований холоднокатаний) – PS-панелі.
3) збірної сендвіч-панелі із використанням внутрішньої
стінової касети.
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касети стінові

Касети стінові
самонесучі
Стінові касети призначені для монтажу
самонесучої огороджувальної конструкції стін
по каркасу при відстані між колонами до 9
метрів. При цьому внутрішня поверхня касет
має привабливий вигляд, а зовнішня — об
лицьовується профнастилом, PS-панелями
або касетонами.
Компанія «ПРУШИНЬСКІ» виготовляє сті
нові касети методом холодного прокату на
двох заводах — в Польщі та в Україні. Касети,
котрі виготовлені на цих заводах, мають різні
геометричні параметри (див. рис.)
Стінові касети виробництва заводу «ПРУ
ШИНЬСКІ» в Україні мають ширину 600 мм та
глибину трьох типів 100, 125 та 150 мм, вони
виготовляються зі сталі марки S250+275Zn
товщиною 0,7; 0,75; 0,80; 0,88; 0,9 та 1,00 мм.
Довжина стінової касети — від 0,5 до 13,6 м.
Компанія «ПРУШИНЬСКІ» має технологічну
можливість виготовляти стартову (цокольну)
касету.

Геометричні параметри стінової касети
Cтінова касета

(українське виробництво)

Cтінова касета стартова
(українське виробництво)

Cтінова касета

(польське виробництво)

Переваги огороджувальних конструкцій з використанням стінових касет:
1) швидкість та легкість монтажу;
2) високі властивості захисту конструкції
від дифузії водяної пари;

3) естетичність вигляду поверхні ка
сети (внутрішньої стіни) і її стійкість до
механічних ушкоджень;
4) мінімальне викорис
тання вантажопідйомних
механізмів;
5) неможливість утворен
ня містків холоду;
6) вартість монтажу
сендв іч-панелей з вико

ристанням стінових касет нижча за вар
тість монтажу інших видів конструкцій
стінового огородження.
Окремо потрібно зауважити, що однією
з суттєвих переваг стінової касети над
збірними сендвіч-панелями та панелями
заводського виробництва є можливість
перфорації касети (див. рис.), яка дуже
важлива при будівництві та проектуванні
підприємств з підвищеним рівнем шуму.

Приклад можливої перфорації касети
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Ω-ПРОФІЛІ

Холоднокатані Ω-профілі

Профілі типу Ω виготовляються з
оцинкованої сталі S280 GD або S350
GD методом холодного прокату. Ви
сока жорсткість та міцність Ωпрофілів
надає широкої можливості їхнього ви
користання в монтуванні різноманітних
конструкцій. Компанія «ПРУШИНЬСКІ»
пропонує замовникам Ωпрофілі висо
тою 20, 32, 55 мм; товщиною 0,7 та 1 мм,
довжиною від 0,5 до 6 м.
Переваги Ω-профілів:
 висока жорсткість та міцність;
 невелика вага конструкції;
 легкість та зручність монтажу.

Профіль Ω20

Профіль Ω30

Профіль Ω50

ПЕРФОРОВАНИЙ МЕТАЛ

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» займається перфо
рацією металу, а також виготовленням з нього
профнастилу та стінових касет (перфорованого
металу в листах). Застосування перфорації сті
нових касет та внутрішніх стінових і покрівельних
профлистів дуже важливе при будівництві та проек
туванні підприємств з підвищеним рівнем шуму.
При застосуванні перфорованих профільних лис
тів та стінових касет їхня поверхня не відбиватиме
звук як екран, а пропускатиме його через отвори
перфорації в тіло утеплювача, який в свою чергу
поглинатиме звук.
Основне застосування перфорованого металу:
1) будівництво:
 промислових споруд;
 стін з використанням перфорованих стінових
касет;
 покрівель з використанням перфорованих про
флистів;
 стін із сендвічпанелей;
 елементів фасадів;
2) звукозахисні екрани автомобільних та заліз
ничних шляхів;
3) звукоізоляція сушок, компресорів, дробарок
(млинів) для пластмас і полімерів;
4) звукоізоляція театрів і студій звукозапису;
5) гасіння великих випарів (водяна пара, гази);
6) кріплення машин і механізмів в енергетиці;
7) промислові екрани технологічних ліній;
8) вентиляція:
 ґрати захисні, які є елементами отворів вентиля
ційних каналів;
 елементи примусової вентиляції;
 кріплення вентиляторів;
 звукоізоляція повітряних каналів;
9) інше застосування:
 балюстради;
 холодильне й опалювальне обладнання;
 освітлювальне обладнання;
 виробництво меблів;
 декоративні елементи підвісних стель.
Технічні параметри:
Ширина перфорованого профлиста:
min  200 мм, maх  1600 мм.
Товщина перфорованого профлиста:
min – 0,5 мм, maх – 1,5 мм.
Mін. довжина перфорованого листа — 1500 мм.
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Розташування отворів перфорації
по системі правильного трикутника

Ø отворів W,
мм

Відстань між
отворами P,
мм

3,2

5,0

4,0

7,0

5,0

8,0

12,0

18,0

Розташування отворів перфорації
по системі квадрата

Ø отворів W,
мм

Відстань між
отворами P,
мм

3,2

8,0

4,0

12,0

5,0

14,0

БУДІВЕЛЬНІ МЕМБРАНИ

Компанія «Прушиньскі» пропонує високотехнологічні будівельні мембрани DuPont
Tyvek, які призначені для гідроізоляції скатних покрівель, пароізоляції та захисту стін
від вітру. Матеріал Tyvek виготовлено із
поліетилену високої щільності, а унікальна
неткана структура забезпечує поєднання
міцності, захисних властивостей і паропроникності по всій поверхні полотна.
Пропонуємо такі мембрани Tyvek: пароізоляція покрівлі та стін — VCL; гідро- і
вітрозахист покрівлі та стін — Solid; гідро- і
вітрозахист стін — Housewrap.
Переваги використання
будівельних мембран Tyvek:
- подовжують термін служби елементів
конструкції та теплоізоляції;
- дозволяють облаштовувати конструкції
покрівель з одним вентиляційним проміжком;
- покращують теплоізоляційні характеристики та енергоефективність споруди;
- сприяють досягненню балансу необхідної
температури та вологості у приміщеннях;
- успішне застосування у різних кліматичних зонах.
Однією із беззаперечних переваг будівельних мембран Tyvek є збереження їхніх
технічних властивостей протягом тривалого часу. Переважна більшість виробників
таких матеріалів пропонують мембрани

Промислові вентильовані фасади

із терміном експлуатації 10-15 років. Звичайно, що найбільшою загрозою для полімерних матеріалів є високі температури
та ультрафіолетове випромінювання, які
спричиняють прискорення старіння цих
матеріалів. Тому виробники часто-густо
обмежують використання своїх мембран
температурою не більше +80оС.
Різними дослідницькими лабораторіями
доведено, що мембрани Tyvek зберігають
свої властивості за температур від -73оС
до +100оС протягом мінімум 50-ти років.
Це підтверджується також практичним
досвідом застосування цих матеріалів у
будівництві уже протягом 30-ти років.
Мембрани Tyvek Solid
Tyvek Solid — це універсальна вітрозахисна мембрана, що має масу 80 г/м2, та
може застосовуватись для облаштування
усіх типів скатних покрівель та вентильованих фасадів.
Tyvek Solid має підвищену міцність до
розривання та більшу водонепроникність
(приблизно у 1,5 рази) порівняно з мембранами Tyvek Soft.
Додатковою перевагою мембран Tyvek
Solid є те, що вони мають матове покриття,
що полегшує монтаж у сонячний день.

пароізоляційними матеріалами
мембрани VCL SD2
пропускають деяку кількість пари (опір парі у 10 разів менший), що
запобігає виникненню так званого «парникового ефекту» у приміщенні.
Характеристики
Застосування

Гідро- та
вітрозахист
House
Solid
wrap
покрівля
стіни

покрівля
стіни

Пароізоляція
VCL
покрівля
стіни

Коефіцієнт Sd, м
0,03
0,02
2-4
Паропроникність,
г/м2/доба
1300
1750
0,33
ASTM E398-83
683
994
ГОСТ 25898-83
Опір парі, м2*год*Па/
0,10
0,07
мг, ГОСТ 25898-83
Термін служби, років
>50
>50
>50
Товщина, мм
0,22
0,19
0,25
82
61
108
Вага, г/м2
Структура
1 шар
1 шар 2 шари
Водяний стовп
2,35
1,55
1,50
EN20811, м
Макс. навантаження
на розрив повздовж
245
300
180
EN12311-1, Н/50 мм
Макс. навантаження
на розрив поперек
215
310
150
EN12311-1, Н/50 мм
Температура
від -40 до +100оС
експлуатації, оС
Стабільність до
>4
УФ, міс
Ширина рулону, мм
1500
Довжина рулону, м
50/100 50/100
50

Мембрани Tyvek Housewrap
Tyvek Housewrap — це універсальна
вітрозахисна мембрана, що має масу 60
г/м2, та може застосовуватись для облаштування усіх типів скатних покрівель та
вентильованих фасадів.
Хоча мембрани Tyvek Housewrap за
структурою схожі на папір, та мають високу міцність до розривання (майже у 2
рази порівняно з мембранами Tyvek Soft)
завдяки спеціальній термообробці.
Tyvek Housewrap витримує навантаження шквалів, однак ці мембрани не
рекомендується застосовувати для облаштування холодних поМембрани Tyvek для облаштування покрівель
крівель або покрівель
с подвійними проміжками, які вентилюються, тому що можуть
виникати надлишкові
звукові коливання.
Мембрани Tyvek VCL
Tyvek VCL SD2 — це
пароізоляційна мембрана, що «дихає» та
має масу 108 г/м2 — застосовується для облаштування мансард.
У порівнянні з іншими
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Поліестер (25 мк)
RaL 1002

RaL 1015

пісок

світло-бежевий

жовтий

RR 028

RaL 3009

RaL 3005

RaL 1021

www.pruszynski.com.ua
гнила вишня

вишня

червоно-коричневий

RaL 3011

RaL 3016

RaL 5002

коpичнево-червоний

корал

ультрамарин

RaL 5005

RaL 5010

RAL 6002

синій 1

синій 2

яскраво-зeлeний

RAL 6005

RAL 6029

RaL 7000

темно-зелений

світло-зeлeний

сірий 1

RaL 7004

RaL 7024

RAL 7035

сірий 2

графіт

світло-сірий

RaL 8004

RaL 8016

RaL 8017

теракотовий

коpичнeвий

шоколадно-коpичнeвий

RR 032

RAL 9002

RaL 9003

темно-коричневий

молочно-білий

сніжно-білий

RaL 9005

RaL 9006

RaL 9010

чорний

металік

білий

RR 011

RR 023

RR 028

ТОВ «ПРУШИНЬСКІ»

02140, Україна, м. Київ, вул. Л. Руденко, 6-а,
тел.: (044) 492-7686, 492-7687,
факс (044) 492-7688
info@pruszynski.com.ua

зелений

графіт

вишня

RR 032

RR 033

RR 750

чорний

теракотовий

Департамент в м. Дніпропетровськ:
тел./факс: (056) 790-93-77, (056) 790-93-76
Департамент в м. Донецьк:
тел./факс: (062) 381-96-41
Департамент в м. Запоріжжя:
тел/факс (061) 222-99-96
Департамент в м. Луганськ:
«Стройсистеми», тел/факс (0642) 33-23-06
Департамент в м. Миколаїв:
тел/факс: (0512) 769-770, 769-771
Департамент в м. Полтава:
т/ф (0532) 69-42-09, (067) 219-47-75, (067) 327-26-02
Департамент в м. Сімферополь:
тел/факс: (0652) 669-285, 669-217
Департамент в м. Суми:
тел. (067) 409-74-75
Департамент в м. Харків:
тел. (057) 714-9101, факс 714-9110
Департамент в м. Херсон (ПП «Будтех»):
тел. (050) 219-7693, тел/факс (0552) 444-225
Департамент в м. Черкаси:
тел.: (0472) 63-15-50, факс 63-44-66
Департамент в м. Чернігів:
тел.: (0462) 613-015, 612-670,
факс (04622) 5-83-17
Представник в м. Біла Церква:
ФОП Уваров, тел/факс (04563) 3-55-61
Представник в м. Вінниця:
«Актив-Трейд», тел/факс (0432) 69-97-27, 55-38-11
Представник в м. Житомир:
ТОВ «Стройпартнер», т/ф: (0412) 46-80-28, 42-94-74
Представник в м. Кременчук:
ФОП Нікуліч Є.Г., тел.: (0536) 703-143, (050) 551-48-53
Представник в м. Одеса:
«К2», тел/факс (048) 714-52-43

RR 023

RR 028

ТОВ «ПРУШИНЬСКІ-УКРАЇНА»
тел./факс: (03259) 230-26, 785-49

Поліестер матовий (35 мк)

темно-коричневий

Purmat
RR 011

®

(50 мк)

зелений

графіт

вишня

RR 033

RR 750

RaL 8017

вишня
червоно-коричневий
чорний

темно-коричневий
теракотовий
чорний

коричневий

Алюцинк (185 г/м )
2

Кольори можуть змінюватись та в друкованому каталозі відрізнятись від дійсних

