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Металовироби для благоустрою міста 
→ Лавки і гойдалки → Урни 

→ Контейнери для відходів → Поштові скриньки 

→ Пандуси → Бар’єри і Велопарковки 

→ Огорожі  

та єгоза 

→ Стовпи, Кронштейни, декоративні 

елементи 

  

Лавки і гойдалки 
Лавки металеві виготовлені з нержавіючої або чорної сталі з порошковим 

фарбуванням.  

ЛАВКА РОЯЛТА 

- Висота 850 мм. 

- Довжина 1800 мм.  

- Ширина: 550 мм. 

- Матеріал: сталь та дерево. 

- Вага близько 80 кг. 

 

 

АНТИВАНДАЛЬНА МЕТАЛЕВА ЛАВКА 

- Висота 900  мм. 

- Довжина 1785 мм.  

- Ширина: 782 мм. 

- Матеріал: сталь. 

- Вага близько 37 кг. 

 

 

 

ЛАВКА ФРАНЧЕСКА 

- Висота 475  мм. 

- Довжина 1475 мм.  

- Ширина: 600 мм. 

- Матеріал: сталь і дерево. 

 

 

 

 

ГОЙДАЛКА 

- Висота 2300  мм. 

- Довжина лавки 1300 мм.  

- Матеріал: каркас зі сталі, дерево на лавці, дах полікарбонат. 

- Вага гойдалки близько 130 кг. 

 



Урни 
Урни закриті і відкриті, з попільничками, для роздільного збору сміття. Матеріал - нержавіюча 

сталь, чорна сталь з порошковою фарбою. 

УРНА КОРОЛЬ 

- Товщина смуги – 4 мм, 

- Діаметр основи 0,6 м, 

- Діаметр воронки 0,72 м, 

- Висота 1,06 м, 

- Об’єм приблизно 180 л. Об’єм відра 150 л. 

- Попільничка опціонально. 

- Замки на дверцята з відром і на попільничку. 

 

 

 

УРНА ПРИНЦ 

- Товщина смуги – 4 мм, 

- Діаметр основи 0,48 м, 

- Діаметр воронки 0,57 м, 

- Висота 0,86 м, 

- Попільничка опціонально. 

- Об’єм приблизно 80 л. Об’єм відра приблизно 42 л. 

- Замки на дверцята з відром і на попільничку. 

 

 

ВЕЛИКА ВУЛИЧНА 

- Габаритні розміри (ШхГхВ): 573х480х1040 мм. 

- Використовується з сміттєвим пакетом об’ємом від 

60 до 80 л. 

- Кришка урни відкривається, у наявності є секції для 

рукавичок і змінних пакетів. 

- Покриття: порошкова фарба. 

 

 

 

 

ТРАПЕЦІЯ 

- Ширина 300 мм, 

- Висота бункера 403 мм, 

- Висота загальна 570мм, 

- Об’єм урни: 25 л. 

 

 

 

 



УРНА БАРСЕЛОНА 

- Висота 1000 мм. 

- Ширина 140 мм. 

- Попільничка. 

- Вага 14 кг 

 

 

 

 

 

УРНА ФЛОРА 

- Висота 1000мм. 

- Діаметр 560 мм. 

- Вага 27 кг 

 

 

 

 

УРНА ВАЛЕНСІЯ 

- Висота 820. 

- Діаметр 420 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

УРНА КОНСОЛЬ 

- Висота 1050мм. 

- Ширина 380 мм. 

- Вага 7 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контейнери для відходів 
Євроконтейнер для ТПВ ємністю 1,1 м3 оцинкований з металевою сферичною кришкою  

  

  

- Відповідність євростандарту EN840-3. 

- Габаритні розміри з колесною базою в/ш /д - 

1420/1370/1045(мм). 

- Об’єм 1,1 м3 

- Вантажопідйомність не менш ніж 500 кг. 

- Рухома сталева кришка з пружинним механізмом 

та фіксатором в двох відкритих положеннях (повністю 

і наполовину), обладнана гумовою прокладкою для 

захисту від проникнення вологи і запобігання травм 

рук. 

- Регульовані циліндричні пружинні механізми 

захищені в цілях забезпечення безпеки процесі 

експлуатації і обслуговування контейнера. 

- Чотири поворотні  колеса з металевою основою і гумовою кришкою, два з них з гальмом, 

діаметр коліс 200 мм. 

- Корпус виготовлений з цілісного листа холоднокатаної сталі 1,25 мм, наявність ребер 

жорсткості, і рами з різно профільних труби, забезпечує міцність і надійність конструкції 

контейнера. 

- Захисне покриття нанесено методом гарячого цинкування, товщина НЕ менше 65 мкр. 

- Днище обладнане зливним отвором з ПВХ кришкою для видалення вологи і дезінфікуючих 

розчинів при санобробці і обслуговуванні. 

 Євроконтейнер для ТПВ ємністю 1,1 м3 оцинкований з пластиковою кришкою 

 

 

- Відповідність євростандарту EN840-2. 

- Габаритні розміри з колісною базою в/ш/д - 

1370/1370/1045(мм). 

- Об’єм 1,1 м3 

- Вантажопідйомність не менш ніж 500 кг. 

- Контейнер обладнаний пристроями для заднього 

завантаження (цапфи) і бічного завантаження 

(гребінки), які забезпечують надійне утримання в 

підйомному механізмі протягом усього циклу 

завантаження - підйому / опускання, що дозволяє його 

обслуговувати будь-яким видом і типом спец. техніки. 

- Посилені кронштейни опори коліс, є додатковими 

конструктивними елементами, які запобігають деформацію опор коліс випадкової 

перевантаженням. Збільшена базова висота опори дозволяє використовувати виріб без 

коліс, як стаціонарний контейнер. 

- Захисне покриття нанесено методом гарячого цинкування, товщина НЕ менше 65 мкм. 

- Корпус виготовлений з холоднокатаної сталі 1,25 мм, ребра жорсткості, посилена несуча 

рама для надійної фронтального завантаження. 

- Кришка ПВХ нейтральна до агресивних середовищ з малою масою. 

- Чотири поворотні колеса з металевою основою і гумовою кришкою, два з них з гальмом, 

діаметр коліс 200 мм, виробник EMES (Туреччина). 

- Днище обладнане зливним отвором з ПВХ кришкою для видалення вологи і дезінфікуючих 

розчинів при санобробці і обслуговуванні. 

 



 

Сітчастий контейнер для збору ПЕТ-пляшок (стандарт EN840-2) 

 - Об’єм 1,1 м3. 

- Габаритні розміри з колісною базою в/ш/д - 

1370/1370/1045 мм. 

- Контейнер комплектується чотирма поворотними 

колесами д. 160мм. За бажанням виготовляємо з 

двома колесами і двома ніжками, або чотирма 

ніжками. 

- Антикорозійне покриття - гаряче цинкування, або 

порошкове фарбування. На кришці кріпиться 

замок, який захищає контейнер від проникнення. 

- Система пристроїв захоплення контейнера для 

розвантаження, відповідає євростандарту. 

- Конструкція контейнера має потужне виконання, 

яке стійке до деформацій під час експлуатації 

Сітчастий контейнер для збору ПЕТ-пляшок (стандарт EN840-3) 

- Об’єм 1,1 м3. 

- Габаритні розміри з колісною базою в/ш/д - 

1470/1020/1370 мм. 

- Контейнер комплектується чотирма поворотними 

колесами д. 160мм. За бажанням виготовляємо з 

двома колесами і двома ніжками, або чотирма 

ніжками. 

- Антикорозійне покриття - гаряче цинкування, або 

порошкове фарбування. На кришці кріпиться замок, 

який захищає контейнер від проникнення. 

- Система пристроїв захоплення контейнера для 

розвантаження, відповідає євростандарту. 

- Конструкція контейнера має потужне виконання, яке 

стійке до деформацій під час експлуатації 

Бак для ТПВ чотиригранний ємністю 0,75 м3 

 

- Об’єм 0,75 м3. 

- Габаритні розміри в/ш/д - 1050/1060/1060 мм. 

- Призначений для твердих побутових відходів. 

- Виконаний з гарячекатаної сталі 2 мм, 

пофарбований олійною емаллю, або порошковою 

фарбою (колір будь-який RAL). 

- Має 4 ніжки для зручності використання. 

- Також приймаються індивідуальні замовлення, згідно 

з вашими кресленнями. 

 

 

 

Всі контейнери сертифіковані державною системою УкрСЕПРО. Для ширшого спектра 

застосування і експлуатації - адаптовані під парк спеціальної техніки різних типів і марок. Є 

можливість доповнювати конструкції специфічними елементами, фарбою і маркуванням. 

 

Початок  ↑ 



Модульний майданчик для роздільного збору ТПВ 

- 4 фланцевих стійки з можливістю кріплення до 

бетону, асфальту за допомогою дюбелів, анкерів. 

- Каркас виготовлений із сталевого профільної труби, 

антикорозійне покриття нанесено алкидною емаллю, 

порошковим покриттям або гарячим цинкуванням. 

Сітка 50х100х4 (мм) з ПВХ покриттям, або оцинкована. 

- Майданчик виготовляється  в стандартному розмірі 

для 2-х контейнерів, в разі потреби, доповнюється 

стандартним модулем з метою розширення 

розміщення до 4-х контейнерів. 

- З фронтальними або бічними дверцятами для 

вивантаження. 

- Захищає від атмосферних опадів і вандалізму. 

- Акуратний майданчик для контейнерів змінює 

ставлення людей до сміття: з'являється бажання утримувати територію в чистоті і спонукає 

розділяти відходи. 

 

Контейнери для збору екскрементів тварин 

Наші контейнери для екскрементів тварин були спеціально розроблені, 

щоб зробити утилізацію відходів максимально гігієнічною і простою. Ці 

контейнери допомагають захистити наші тротуари і відкриті 

простори від забруднень домашніх тварин. 

 

 

 

 

 

 

 

Контейнери ємністю 6-8 м3 для крупногабаритних відходів  

- Об’єм бункера: 6-8 м3. 

- Каркас: труба проф., Гнутий профіль. 

- Корпус: листовий метал. 

- Покриття: грунт ГФ-021, емаль ПФ-115. 

- Відповідає ТУ 25.1-37941143-002: 16, гарантійний 

термін: 12 місяців. 

- Сертифікат відповідності ДСТУ 8476:2015. 

- Антикорозійне покриття емаль ПФ-155 нанесено на 

основу грунту ГФ-021, колір і різні варіанти склади 

емалей визначається замовником. 

- Цинк 300-320 г/м2 

 

 

 

Початок  ↑ 

 



Поштові скриньки 
Виготовлені зі сталі 0,5-0,8 мм. Покриття: порошково-полімерна фарба (шкала RAL Classic), 

текстура глянець або шагрень. Комплектуються замками та ключами по 2 шт на кожен замок. 

Індивідуальні скриньки, горизонтальні, вертикальні, з віконцем. Номер квартир наноситься лазером 

або фарбою. 

ПОШТОВІ СКРИНЬКИ СТАНДАРТ 

- Для багатоквартирних будинків (4-10 секцій) 

- Ширина 390мм. 

- Глибина 200мм. 

 

 

 

 

 

ПОШТОВІ СКРИНЬКИ ВЕРТИКАЛЬНІ 

- Для багатоквартирних будинків (4-10 секцій) 

- Висота 390 мм. 

- Глибина 140 мм. 

 

 

 

ПОШТОВІ СКРИНЬКИ «ЄЛІТ» з віконцем 

- Для багатоквартирних будинків (4-10 секцій) 

- Ширина 420 мм. 

- Глибина 165 мм. 

 

 

 

ПОШТОВІ СКРИНЬКИ «ЕКОНОМ» 

- Для багатоквартирних будинків (4-10 секцій) 

- Ширина 350 мм. 

- Глибина 165 мм. 

 

 

 

 



Пандуси 
Призначений для переміщення дитячих, інвалідних візочків, велосипедів, візків від рівня цоколя будівлі 

до рівня першого поверху. Стаціонарні пандуси 

виготовляємо  за ескізами або кресленнями замовника. 

 

- Тип: відкидний, кріплення: анкерне до стіни / поручнів. 

Товщина листової сталі 1,2 мм. 

Довжина пандуса: 3,2 м (телескопичний). 

Ширина: доріжки – 284 мм, просвіту – 302 мм. 

Кронштейни: проф. труба 25х25х2 мм.  

Щоб не було ковзання, робоча поверхня пандуса покрита 

гумою. 

 

Паркувальні бар’єри та велогаражі 
Велогараж для індивідуального зберігання велосипеда, коляски 

 

- Габарити Ш/Д/В: 780/1900/1200 мм. 

- Товщина сталі 0,8-1 мм. 

- Комплектація замками з однією точкою закривання, або 

ригельними з трьома точками закривання, або тільки вушко для 

індивідуального замка замовника. 

- Покриття: полімерна фарба будь-якого кольору з палітри RAL, 

оцинковка. 

- Установка: анкерне кріплення. 

Велопарковки и парковочні бар’єри 

- Каркас з труби. 

- Покриття: цинк 320 г/м2, порошково-полімерна фарба, емаль ПФ-

115 

- Виготовляємо  за ескізами або кресленнями замовника. 

 

                             Паркувальні бар’єри 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паркани та колючі загородження 
Загородження Єгоза 

 

- Діаметр спіралі 450мм, 600мм, 900мм. 

- Діаметр сердечника  2,5мм. 

- 75 витків в бухті. 

- Цинкове покриття понад 90 г/м2 

- Межа міцності сердечника понад 1700 МПа. 

- Упаковано в мішковину та папір. 

Секційні огорожі з рифленої сітки 

- діаметр дроту 3-5 мм. 

- розмір секції та вічка на замовлення покупця. 

- секція може бути в рамі з кутника чи профільної труби. 

- покриття: цинк, полімерна фарба, цинк + фарба. 

- комплектація воротами та хвіртками. 

 

Секційні огорожі з просічного листа 

- розмір ПВЛ 3-5 мм. 

- розмір секції на замовлення покупця. 

- секція може бути в рамі з кутника чи профільної труби. 

- покриття: цинк, полімерна фарба, цинк + фарба. 

- комплектація воротами та хвіртками. 

 

Огорожа мобільна, фан-бар'єр 

- Габарити: Д/Ш/В - 2100/1200/1140 мм 

- Матеріал: труба Ø 40х1,5 мм 

- Покриття: гарячий цинк 320 г/м2, або фарба порошково-полімерна 

 

 

 

Перильні огорожі 

- дорожні, тротуарні, для внутрішнього використання. 

- розмір секції замовлення покупця. 

- секція може бути в рамі з кутника чи профільної труби. 

- покриття: цинк, полімерна фарба, цинк + фарба. 

 

 

Декоративні огорожі 

- виконані методом лазерного різання. 

- розмір секції замовлення покупця. 

- будь-які візерунки на замовлення покупця. 

- покриття: цинк, полімерна фарба, цинк + фарба. 

 
 



Кронштейни, стовпи, декоративні елементи 
Кронштейн використовується для кріплення зовнішнього блоку спліт-

системи на фасаді будівлі. 

- Габарити: 450х450 мм 

- Матеріал: гнутий профіль сталь 2,0 мм. 

- Покриття: фарба полімерна, грунт, цинк на вибір. 

 

 

Антивандальний бокс з решіткою для кондиціонера  

використовується для кріплення зовнішнього блоку спліт-системи на 

фасаді, запобігає небезпеці крадіжки зовнішнього блоку 

кондиціонера або його псування, захищає від бурульок. 

- Габарити по вашим розмірам. 

 

 

Декоративний захист кондиціонеру.  

Виготовлений зі сталі 0,8-2,0 мм. Будь-який візерунок 

на замовлення. Покриття: цинк, або порошкова 

фарба. 

 

 

 

Стовпи освітлення і флагштоки. Виготовлення за розмірами 

замовника.  

Комплектація за домовленістю. Покриття: цинк, або порошкова 

фарба. 

 

 

Решітки пристовбурні.  

- Порошкова фарба будь-якого кольору з палітри RAL. 

- Цинкове покриття 320 г/м2, яке прослужить від 20 років! 

- Будь-який візерунок або логотип навіть в одиничному екземплярі. 

 

 

 



Металеві меблі і складське обладнання 

→ Шафи спеціальні, електротехнічні, абонентські 

→ Шафи для одягу та особистих речей 

→ Складське обладнання 

 

Шафи спеціальні, електротехнічні, абонентські 

Шафа аптечна 

- Матеріал: сталь 0,7-0,8 мм. 

- Кількість полиць: 2 шт, комплект замків: врізний - 1х2 ключа. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна.  

- Тип шафи: навісна. Виконання: зварна / розбірна.  

 

 

 

Шафа для вогнегасника 

- Матеріал: сталь 0,7-0,8 мм. 

- Кількість вогнегасників: 2 шт, комплект замків: врізний - 1х2 

ключа. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна. 

- Тип шафи: навісна.  

Виконання: зварна / розбірна. Тип дверцят: розпашні. 

 

Шафа кутова для вогнегасника 

- Матеріал: сталь 0,7-0,8 мм. 

- Кількість вогнегасників: 1 шт, комплект замків: врізний - 1х2 

ключа. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна. 

- Тип шафи: навісна. Виконання: зварна / розбірна. 

 

 

Шафа електрична (корпус) 

- Матеріал: сталь 0,7-0,8 мм. 

- Комплект замків: врізний - 1х2 ключа. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна. 

- Тип шафи: навісна. Виконання: зварна / розбірна. 

 



 

 

Корпус для ВРП (ввідно-розподільний пристрій) 

- Матеріал: сталь 0,7-2,0мм. 

- Комплект замків: врізний - 1х2 ключа. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна, шкала RAL 

Classic. 

 

 

Шафи для одягу та особистих речей 
Вироблені зі сталі 0,7-0,8 мм. Покриття: фарба порошково-полімерна, шкала RAL Classic. 

Ключів по 2 шт на 1 замок. 

Шафа металева 1-но секційна 

- Габарити (ШхГхВ): 300х500х1800 мм. 

- Кількість секцій: 1 шт, кількість полиць: 1 шт. 

- Кількість переклад: 1 шт, кількість гачків: 1 шт. 

 

 

 

Шафа металева 2-во секційна 

- Габарити (ШхГхВ): 600х500х1800 мм; 800х500х1800 мм.  

- Кількість секцій: 2 шт, кількість полиць: 2 шт. 

- Кількість переклад: 2 шт, кількість гачків: 2 шт. 

 

 

 

 

Шафа металева 2-во секційна з лавкою 

- Габарити (ШхГхВ): 600х500х1800 мм. 

- Кількість секцій: 2 шт, кількість полиць: 2 шт. 

- Кількість переклад: 2 шт, кількість гачків: 2 шт. 

- Лавка: каркас - проф. труба 1х25х25,  

ламель: брус лак. 16х55 мм. 

 

 

 

 



 

 

Шафа металева 4-х секційна 

- Габарити (ШхГхВ): 800х500х1800 мм. 

- Кількість секцій: 4 шт, кількість полиць: 4 шт. 

- Кількість переклад: 4 шт, кількість гачків: 4 шт. 

 

 

 

 

Шафа металева 6-ти секційна 

- Габарити (ШхГхВ): 400х500х1800 мм. 

- Кількість секцій: 6 шт. 

 

 

 

 

Шафа металева 9-х секційна 

- Габарити (ШхГхВ): 900х500х1800 мм. 

- Кількість секцій: 4 шт. 

 

 

 

 

Шафа металева 12-ти секційна 

- Габарити (ШхГхВ): 600х550х1800 мм. 

- Кількість секцій: 12 шт. 

 

 

 

 

 

 



Візки вантажні 

Візок платформений 

 

- Настил: х/к сталь 2,0 мм; вантажопідйомність: 750 кг. 

- Каркас: проф. труба, ручка: труба кругла. 

- Колеса поворотні: Ø 160 мм - 4 шт, з гальмом - 2 шт. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна, шкала RAL Classic. 

 

 

Візок міжопераційний для швейної промисловості 

 

- Каркас: проф. труба. 

- Колеса поворотні: Ø 75 мм - 4 шт, з гальмом - 2 шт. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна, шкала RAL Classic. 

- Корзина з пластику або металевої сітки 

 

 

Візок-шпилька для хліба 

 

- Каркас: проф. труба, гнутий профіль. 

- Колеса поворотні: Ø 75 мм - 4 шт, з гальмом - 2 шт. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна, шкала RAL Classic. 

 

 

 

Стелажі 
- Матеріал: сталь полиць 0,7-2,0 мм, профільна труба. 

- Кількість полиць: від 4-х. 

- Покриття: фарба порошково-полімерна, цинк. 

- Виконання: зварний / збірний. 

 

 

Спеціальні столи 

- Матеріал: чорна сталь, нержавіюча сталь, комбіновані 

(сталь+ДСП). 

- Виконання: зварний / збірний 

 

 



                              Тара 

Спеціальна металева тара для важкої і легкої промисловості 

 

 

 

 

Метизна продукція і кріплення 

Шайба сталева 

Шайба плоска Г ОСТ 11371-78, DIN 125 

- Шайба оцинкована та не оцинкована. 

- Розмір М8 – М48. 

- Під конкретне замовлення можемо розробити конструкторську 

документацію і зробити шайбу за індивідуальним замовленням. 

 

Шайба збільшена  ГОСТ 6958-78, DIN9021 

- Шайба оцинкована та не оцинкована. 

- Розмір М6 – М20. 

- Під конкретне замовлення можемо розробити конструкторську 

документацію і зробити шайбу за індивідуальним замовленням. 

 

Шайба залізнодорожна 

Шайба закладна сідлоподібна для залізничних шпал. 

 

 

Пряжка пакувальна 

- Товщина: 1,0-1,2мм. 

- Ширина: 30-32мм. 

- Товщина: 1,7-1,9мм. 

- Габаритні розміри, мм: 52x37x25. 

Підвіс прямий 
- Товщина: 0,55-1,0 мм. 

- Матеріал: оцинкована сталь. 

- Довжина 295 мм 

 



Стрічка монтажна 
- Товщина: 0,55 мм, 0,7 мм. 

- Ширина: 15 мм, 20 мм . 

- Матеріал: оцинкована сталь. 

 

 

Петлі і навіси 

Навіси точені. Із ексцентриком і без. 

Діаметр 10-30мм 

 

Металоконструкції 

Каркасні конструкції 

- Каркаси для соняшних панелей. 

- Арки. 

- Ферми. 

- Опори. 

- Рами. 

 

Зварні конструкції в бетон 

- Сітка армуюча з дроту ВР-1 діаметром 2,7-4 мм. 

- Фундаментні болти, каркаси 

 

 

 

Ємності 

- Циклони. 

- Бункери. 

- Резервуари. 

Ємності металеві промислові, резервуари виготовимо за 

кресленнями замовника. Застосування в агропромисловому 

комплексі в якості бункера, резервуара для зберігання сипучих і 

рідких матеріалів. Металеві ємності розташовуються горизонтально, вертикально, під 

землею. 

Грати, решітки, ворота 
Ворота розпашні і каркаси для розсувних воріт.  Грати на вікна та 

двері. Решітки захисні. Матеріал: профільна труба, кутник, квадрат, 

листова сталь. Всі ворота та грати виготовляються за індивідуальним 

замовленням та ескізом. 

 

 



Металопрокат 
Можемо порізати й доставити будь-який металопрокат по Україні.  

Арматура - по ДСТУ 3760-06 класу A-I (А240), A-II (А300С), A-III (A400, 

А500). Арматура 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 найбільш ходова за 

розміром діаметра періодичного профілю. 

Балка двотавр - Сортамент і характеристики 

гарячекатаної двотаврової балки визначається по ГОСТ 

8239-89, ДСТУ 8807:2018.  

Балка може бути мірної (і кратної мірної) і немірної 

довжин.  

Дріт ВР-1 Ø 2,7-5мм. Вироблений по ГОСТ 6727-80. 

Лист оцинкований, холоднокатаний, гарячекатаний.  Лист 

оцинкований: товщина 0,4 – 2 мм. Розміри листа 1000х2000 мм, 1250х2500 мм. Лист х/к: 

товщина 0,35 – 5 мм. Розміри листа 1000х2000 мм, 1250х2500 мм. Лист г/к: товщина 2-60 мм. 

Розміри 1000х2000 мм, 1250х2500 мм, 1500х6000 мм, 2000х 6000 мм. 

Катанка діаметром 6,5-12 мм.  ГОСТ 30136-95 (Катанка з вуглецевої сталі звичайної якості), 

ГОСТ 2590-88 (Прокат сталевий гарячекатаний круглий), ТУ 14-15-212-89 (Катанка для 

перетяжки на дріт), ТУ 14-15-213-89 (Катанка для упаковки та інших цілей) і ін. 

Кутники поділяють з вигляду перетину, на рівнополичні і нерівнополичні. Ширина полки 

кутника може варіюватися від 20 до 200 мм з різною товщиною металу до 16 мм. Може 

вироблятися двома способами: гарячекатаний прокат металу або згинанням. 

Квадрат - металевий суцільний профіль квадратного перетину товщиною 

від 6 до 200 міліметрів без порожнистої внутрішньої області. 

Круг – це сортовий гарячекатаний прокат круглого перетину діаметром від 6 до 350 мм. В 

мотках для виробів до 9 мм. В прутках – понад 9 мм. 

Смуга 4 – 60 мм завтовшки і 11 – 200 мм шириною. Довжина гарячекатаної смуги може 

бути різною в залежності від виду і призначення. 

Труби зварні,  прямошовні, круглого перетину, електрозварні прямокутного перетину, 

квадратного, овального і іншого перерізу, електрозварні спіралешовні, безшовні 

холоднодеформовані і гарячодеформовані. 

Швелер регламентується ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97). Стандарт встановлює сортамент 

швелерів загального і спеціального призначення висотою від 50 до 400 мм і шириною 

поличок від 32 до 115 мм. Довжина від 4 до 12 м. Допускається довжина понад 12 м. 

Шестигранний прокат ДСТУ 4737:2007, Сортамент (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, IDT) 

 

Початок  ↑ 

 

 



 

Металообробка 
 

Різання лазером 
Товщина листа до 22 мм 

Ширина 2500 мм, Довжина 6000 мм. 

Порізка труб до 6м, діам. 20-220 мм. 

 

Зварювальні роботи 
Лазерне зварювання, напівавтомат. 

Нержавійку, мідь, латунь, чорна сталь 

Рубка на гільйотині 
Товщина метала 0,3-16 мм. 

Довжина різа до 3000 мм. 

Згинання металу 
Товщина до 6мм. Будь-який відкритий 

профіль. Довжина до 3м. 

Вальцування 
Товщина виробу  до 12 мм: 

Ø від 280 мм, ширина 3500 мм. 

Товщина виробу  до 16 мм: 

Ø від 384 мм, ширина 2000 мм. 

 

Механообробка 
Верстати токарні, фрезерні,  

плоско-шлифувальні, свердлильні. 

Шлифування заточка ножів, матриць 

Порошкове фарбування 
Висота до 2000 мм. 

Ширина до 1000 мм. 

Довжина до 7000 мм. 

Штамповка / Пробивка 
Прес на 25, 40, 63, 100 тон. 

 

Початок  ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(068) 218-77-11, (050) 218-77-11,  (067) 228-0-777, mk@yugstal.com   www. yugstal.com   

Юридична адреса: 69096, м. Запоріжжя,в ул. Гребельна, д. 5.  

Фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 240 а. 

 

Ціна виробника без 

посередників. 

Ми створюємо робочі місця 

в Україні.  

Налагоджена логістика, 

забезпечує швидку і вигідну 

доставку продукції в будь-яку 

точку України! 

Більш ніж 60 одиниць 

металообробного 

обладнання, дозволяє 

задовольнити потреби в 

будь-яких обсягах продукції. 

Сучасне обладнання і 

кваліфікація співробітників, 

дозволяє виробляти продукцію 

за Європейськими 

стандартами 

Власна розробка і 

впровадження у 

виробництво актуальних і 

сучасних рішень в сфері 

благоустрою 

З турботою про екологію, ми 

впроваджуємо у виробництво 

і реалізуємо рішення для 

захисту навколишнього 

середовища 

 

http://yugstal.com/

