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Компанія «ПРУШИНЬСКІ» — виробниче під-
приємство, що входить до провідної світової групи 
компаній  «Pruszynski», яка має  більш ніж 30-річний 
досвід виробництва матеріалів для покрівель, фа-
садів та промислових споруд. 

Пропонуємо українським споживачам продукцію, 
що випускається на заводах в Україні та Європі:

- модульну металочерепицю ARAD, KARPATIA 
і TUR;

- металочерепицю ARAD Classic, Kron, Szafir та 
TUR Classic;

- панелі для фальцевих покрівель RetroLine;
- дахові аксесуари; 
- профілі для покрівель і фасадів Т6-Т160;  
- конструкційні профілі Z, C, Σ, L, Ω; 
- касети стінові внутрішні та сендвіч-панелі;
- облицювальні PS-панелі та касетони;
- металеві водозливні системи «Niаgara».

ПЕРЕВАГИ КОМПАНІЇ «ПРУШИНЬСКІ»: 
- комплексне постачання продукції європейської 

якості для покрівель та фасадів; 
- використання у виробництві сировини від  

Arcelor Mittal (Люксембург, Німеччина, Польща, 
Бельгія), Myriad (Франція), Voest Alpine (Австрія), 
Marcegaglia (Італія);

- широкий асортимент продукції та широка 
гама кольорів полімерного покриття (поліестер, 
матовий поліестер, PURLAK і PURMAT); 

- продукція випускається на власному підпри-
ємстві, що працює на сучасному обладнанні; 

- вся продукція нашого виробництва сертифі-
кована; 

- надається 10-річна страхова гарантія;
- всім клієнтам пропонується інженерна під-

тримка по використанню матеріалів виробниц-
тва компанії «ПРУШИНЬСКІ».

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

Мережа гіпермаркетів «Епіцентр-К» (Україна) 

Мережа гіпермаркетів «METRO» (Україна) Металочерепиця KRON

Покрівельні панелі RetroLineКондитерська фабрика «ROSHEN» (м. Вінниця)

ПРО КОМПАНІЮ

Модульна металочерепиця KARPATIA
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Монтажні отвори приховані
З’єднання листів

Cередина листа

Початок листа

Модульна металочерепиця ARAD — 
матеріал преміум класу — має унікальні 
властивості. Вона виготовляється в Європі з 
найякіснішого металу першого класу цинку-
вання з найновішим декоративно-захисним 
покриттям Purlak® і Purmat®. Це найбільш 
стійке покриття і, відповідно, для нього діють 
жорсткіші вимоги на стійкість до випроміню-
вання, хімічних і механічних впливів. Термін 
гарантії складає 30 років, тому Ваша по-
крівля гарантовано буде мати привабливий 
вигляд протягом тривалого часу. 

За формою металочерепиця ARAD на-
гадує середземноморську керамічну че-
репицю, але на відміну від неї має чудову 
морозостійкість. Ще однією особ ливістю мо-
дульної металочерепиці ARAD є відсутність 
видимого кріплення на покрівлі. Саморізи 
сховані під покрівельним покриттям і захи-
щені від впливу зовнішнього середовища. 

Технічні характеристики
Покриття Purlak® і Purmat®, гарантія 30 років
Загальна висота профілю 60 мм
Довжина модуля 350 мм
Довжина листа ефективна/повна (1 модуль) 350/401 мм
Довжина листа ефективна/повна (2 модулі) 700/751 мм
Ширина листа ефективна 1080 мм
Ширина листа повна 1180 мм
Площа листа (1 модуль) ефект. 0,378 / повна 0,473 м2  
Площа листа (2 модулі) ефект. 0,756 / повна 0,886 м2  
Перенахлест в замку 65 мм

Стартовий модуль

Однотайловий лист

Двотайловий лист

До того ж, покрівля виглядає привабливо і 
цілісно. Завдяки невеликій довжині листів 
транспортувати і піднімати листи на покрівлю 
легко (це дозволяє звести до мінімуму ушкод-
ження листів при транспортуванні).

Модульна металочерепиця ARAD випуска-
ється в стандартних листах, що мають готові 
монтажні отвори.
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Пропонуємо новинку — модульну мета-
лочерепицю преміум-класу TUR, яка має 
оригінальний вигляд та виробляється у 
вигляді одно- та двомодульних панелей 
з суперстійким покриттям Purmat і Purlak. 
Гарантія на покриття становить 30 років! 

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ TUR Classic
Пропонуємо ще одну новинку — металочерепицю TUR Classic, яка 

має оригінальний вигляд та виробляється у вигляді листів за вашими 
розмірами як і класична металочерепиця. 

Ця металочерепиця випускається з усіма видами 
полімерного покриття, гарантія 
на яке становить від 10 до 30 
років!

полімерного покриття, гарантія 
на яке становить від 10 до 30 
років!

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ TUR
Новинка!

Хвилі м
1 0,405
2 0,755
3 1,105
4 1,455
5 1,805
6 2,155
7 2,505
8 2,855
9 3,205
10 3,555
11 3,905
12 4,255

Стандартна 
довжина 

листів

Пропонуємо новинку — модульну мета-
лочерепицю преміум-класу TUR, яка має 
оригінальний вигляд та виробляється у 
вигляді одно- та двомодульних панелей 
з суперстійким покриттям Purmat і Purlak. 
Гарантія на покриття становить 30 років! 
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯНовинка!

Технічні характеристики
Покриття Purlak i Purmat, 

гарантія 30 років
Загальна висота профілю 34 мм
Довжина модуля 370 мм
Ширина листа ефективна 1205 мм
Ширина листа повна 1243 мм
Вага 1 м2 4,7 кг
Кількість на палеті 200 шт / 89,17 м2

МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ
Компанія «Прушиньскі» пропонує 

споживачам новинку — модульну ме-
талочерепицю KARPATIA (КАРПАТІЯ). 
Її зовнішній вигляд нагадує покрівлі 
з дерев’яного гонту, розповсюджені 
в регіонах з традиціями будівництва 
дерев’яних будинків. У нашій країні — 
це Західна Україна і, перш за все, Кар-
патський регіон. Тому ми назвали нашу 
нову металочерепицю KARPATIA.

Модульна металочерепиця Карпатія 
є ідеальним покрівельним покриттям 
для будинків, котеджів, ресторанів або 
готелів, зведених з дерева. Ця метало-
черепиця особливо підкреслить архітек-
турний вигляд будівель в традиційному 
карпатському стилі.

Металочерепиця Карпатія випускаєть-
ся у вигляді одномодульних панелей 
розміром 1243х400 мм і довжиною 
модуля 370 мм.

Модульна металочерепиця Карпатія 
виробляється з металу з двома типами 
полімерного покриття: Purlak (глянце-
вий поліуретан — 5 кольорів) і Purmat 
(матовий поліуретан — 6 кольорів). 
Обидва покриття зроблені на основі 
поліуретану і мають найвищі на даний 
момент характеристики по твердості, 
хімічній і УФ-стійкості та еластичності. 

З урахуванням цинкового покриття 
275 г/м2 це дозволяє надавати на 
модульну металочерепицю гарантію 
30 років. Всі добірні елементи (коньки, 
вітрівниці, карнизні планки та інші аксе-
суари) виробляються з того ж металу, 
що й основ на покрівля.

Монтаж металочерепиці Карпатія прово-
диться так як монтаж будь-якої модульної 
металочерепиці. Детальніше — дивіться 
«Інструкцію з монтажу металочерепиці 
Карпатія».
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Металочерепиця ARAD Classic 
— це металочерепиця в середзем-
номорському стилі. Оригінальний 
зовнішній вигляд покрівлі з метало-
черепиці Арад Классік досягається 
за рахунок збільшеної глибини 
штампування металочерепиці. 
Довжина модуля металочерепиці 
Арад Классік – 350 і 400 мм. 

АRAD Classic випускається з 
європейського металу товщиною 
0,5 та 0,45 мм з цинковим за-
хисним шаром 275 г/м2 з усіма 
видами декоративного покриття 
та кольорів. 

Має симетричну по ширині 
форму листа, тому її зручно мон-
тувати, починаючи як з правого 
боку так і з лівого. АRAD Classic  
зав жди постачається з захисною 
плівкою. Виробляється в Україні 
за індивідуальними розмірами на 
кожну покрівлю. 

Покриття поліестер, мат. поліестер, 
Purmat®, Purlak® 

Загальна висота профілю 55 мм
Довжина модуля 350/400 мм
Довжина листа, max 5315/5265 мм
Довжина листа, min 415/465 мм
Ширина листа ефективна 1080 мм
Ширина листа повна 1179 мм

Кількість
хвиль 

Arad Classic

м
2 0,765
3 1,115
4 1,465
5 1,815
6 2,165
7 2,515
8 2,865
9 3,215
10 3,565
11 3,915
12 4,265
13 4,615
14 4,965
15 5,315

Стандартна довжина 
листів металочерепиці

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ARAD Classic
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

Металочерепиця ARAD Optima 
— це металочерепиця в серед-
земноморському стилі. Тип про-
філювання такий же, як і у ме-
талочерепиці ARAD Classic, але 
металочерепиця ARAD Optima 
має меншу висоту тайла – 15 
мм (точно таку ж висоту тайла 
має найпопулярніша в Україні 
металочерепиця Szafir). Довжина 
модуля металочерепиці ARAD 
Optima – 400 мм.

Металочерепиця Арад Оптима 
випускається з європейського та 
українського металу товщиною 
лише 0,45 мм у всіх популярних 
декоративних покриттях для по-
крівлі. Металочерепиця ARAD 
Optima має симетричні замки і 
може укладатися як зліва напра-
во, так і справа наліво, а також із 
зсувом на хвилю. 

Покриття поліестер, мат. поліестер, 
Purmat®, Purlak® 

Загальна висота профілю 45 мм
Довжина модуля 400 мм
Довжина листа, max 5265 мм
Довжина листа, min 465 мм
Ширина листа ефективна 1080 мм
Ширина листа повна 1179 мм

Кількість
хвиль 

Arad Optima

м
1 0,465
2 0,865
3 1,265
4 1,665
5 2,065
6 2,465
7 2,865
8 3,265
9 3,665

10 4,065
11 4,465
12 4,865
13 5,265

Стандартна довжина 
листів металочерепиці

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ARAD Optima
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

ШАФІР®400

ШАФІР®350

ШАФІР 350 та 400 — це популярна традиційна металочерепиця. Своїм виглядом 
вона нагадує черепичні дахи американського міста Монтерей. Найчастіше випуска-
ється з довжиною хвилі 350 мм, але щоб вона краще виглядала на великих дахах, 
замовляють довжину хвилі 400 мм. Стандартна товщина металу з європейської 
сировини та з усіма типами декоративного покриття — 0,5 мм. Може випускатися 
в товщині 0,45 мм з покриттям поліестр і матовий поліестр. Виготовляється за 
індивідуальними розмірами для кожного замовника.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ SZAFIR

Кількість
хвиль 

ШАФІР 350 ШАФІР 400
м м

1 0,45 0,50
2 0,80 0,90
3 1,15 1,30
4 1,50 1,70
5 1,85 2,10
6 2,20 2,50
7 2,55 2,90
8 2,90 3,30
9 3,25 3,70

10 3,60 4,10
11 3,95 4,50
12 4,30 4,90
13 4,65 5,30
14 5,00 -
15 5,35 -

Стандартна довжина 
металочерепиці (м)
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

КРОН®350

КРОН®400

Кількість
хвиль 

КРОН 350 КРОН 400
м м

1 0,47 0,52
2 0,82 0,92
3 1,17 1,32
4 1,52 1,72
5 1,87 2,12
6 2,22 2,52
7 2,57 2,92
8 2,92 3,32
9 3,27 3,72
10 3,62 4,12
11 3,97 4,52
12 4,32 4,92
13 4,67 5,32
14 5,02 -
15 5,37 -

Стандартна довжина листів 
металочерепиці (м)

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ KRON
КРОН 350 та 400 — металочерепиця, що поєднує переваги надійності металу з 

елегантністю зовнішнього вигляду натуральної кера мічної черепиці. Випускається 
з стандартною довжиною хвилі 350 та 400 мм (краще виглядає на дахах з великою 
площею). 

Стандартно має товщину металу 0,5 мм та 1-й клас цинкування. Виготовляється 
за індивідуальними розмірами.
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ПРОФНАСТИЛ

Профільований лист на покрівлі використовується як: 
1) несучий (Т40, Т50, T57, Т60, Т92, Т135, Т150, Т160); 
2) верхній покрівельний лист (Т14, Т20, Т20K, Т35, Т40, Т40К, Т50, Т57, Т57К, Т60).
Для стінового огородження про фільований лист (Т6, Т8, Т10, Т18, Т18U, Т20, Т20K, 
PF25, Т35, Т35ЕL) використовується в сендвіч-панелях з поетапним монтажем: 
1)  металопрофіль – стіновий про    гон – металопрофіль; 
2)  стінова касета – металопрофіль.
Також профлисти використовуються для оновлення та утеплення існуючих стін бу-
дівель та споруд.

ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

Види профільних листів «ПРУШИНЬСКІ» 

Увага! покриття з вузького боку полиці;

покриття з широкого боку полиці.
A
B

Т40K

Т20К
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ПРОФНАСТИЛ

Полімерне покриття для Т6-Т60:
поліестер - 15 і 25 мк; 
поліестер матовий - 35 мк;
Purmat - 50 мк; 
оцинк - 275 г/м2; 
алюцинк - 185 г/м2.

Полімерне покриття для Т92-Т160: 
поліестер - 15 і 25 мк; 
оцинк - 275 г/м2; 
алюцинк - 185 г/м2.

ПРОФІЛЬНІ ЛИСТИ

Т57K
Увага! Змінено геометрію Т135!

Увага! Змінено геометрію Т50!

Новинка 2016 року!
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ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ

Фальцева металева покрівля — одна з 
найдавніших покрівель з металу, яка була 
дуже популярна в Європі та Україні завдяки 
надійності та довговічності. 

Покрівельна панель RetroLine є відновлен-
ням традицій цього виду покрівлі та наділена 
сучасними іноваційними рисами. 

Відсутність наскрізних отворів, приховане 
кріплення та міцний фальцевий замок забез-
печують надійність панелей.

Сучасне багатошарове захисне покриття, 
нанесене на основу з шаром цинку 275 г/м2, 
що відповідає 1-му класу цинкування мета-
лу, забезпечує надійний захист. Фальцеві 
покрівлі мають найвищий показник терміну 
експлуатації. Це дуже актуально при облаш-
туванні покрівель на житлових будинках, 
офісних та адміністративних будівлях, коли 
довговічність покрівлі відіграє вирішальну 
роль. Завдяки класичному зовнішньому ви-
гляду фальцеві покрівлі дуже пасують старо-
винним будівлям.

Цей покрівельний матеріал унікальний за 
своїми властивостями завдяки елегантному 
зовнішньому вигляду. Ідеальне поєднання 
надійності, довговічності і строгої естетики 
роблять цей матеріал не тільки незамінним 
при реставрації історичних будівель, але й 
при будівництві об’єктів сучасного стилю. 
Панелі RetroLine можуть використовуватись 
і для оздоблення фасадів. 

При виготовленні панелей RetroLine доступ-
не полімерне покриття Purlak® і Purmat®, на 
яке надається 30-річна гарантія. Окрім таких 
переваг, як готові замки і ребра жорсткості, 
покрівельні панелі RetroLine забезпечені 
спеціальними монтажними отворами. 

Їхня форма виключає деформацію пане-
лей внаслідок температурного розширення 
металу.

Технічні характеристики
Довжина листа (min) 1 м
Довжина листа (max) 6 м
Товщина металу 0,5 або 0,7 мм

Покриття PE, PE мат., Purlak,
Purmat, алюцинк

Рекомендований кут 
нахилу (min) ≥ 15o

Панель 510T

Покрівельні панелі 
мають готові монтажні 
отвори, що полегшує 

монтаж на будівництві 

Спеціальний замок 
забезпечує надійне 

повздовжнє з’єднання 
панелей 

Фальцева металева покрівля — одна з Фальцева металева покрівля — одна з 
найдавніших покрівель з металу, яка була 

Їхня форма виключає деформацію пане-
лей внаслідок температурного розширення 

Фальцева металева покрівля — одна з Їхня форма виключає деформацію пане-

ПОКРІВЕЛЬНІ ПАНЕЛІ

Панель 510M

Панель 510P
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ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

Приклад розташування 
аксесуарів на даху 

P=416

P=312

P=312

P=208

Дахові аксесуари служать як ущільнювачі в місцях, де покриття межує з водозливною 
системою, комином, мансардними вікнами, вентиляційними каналами, а також нада-
ють дахові довершеного естетичного вигляду. Виготовляються з плаского металевого 
оцинкованого та покритого полімером листа товщиною від 0,45 до 0,5 мм і довжиною 
2 м (за індивідуальними замовленнями виготовляємо нестандартні аксесуари з металу 
товщиною до 3 мм і довжиною до 6 м).

ДАХОВІ АКСЕСУАРИ
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ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

Стандартні дахові аксесуари

P=208

P=208

Вузол примикання, що складається зі з’єднувачів — верхнього та нижнього

P=104
P=312

Компанія “Прушиньскі” рекомендує використовувати на з’єднаннях подвійну планку. Таке 
виконання з’єднання є більш надійним і краще витримує снігові навантаження.
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ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

Стандартні дахові аксесуари

P=208

P=208

P=312

P=416

P=250

P=208

P=250

P=624

P=312 P=312

P=312+112
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ДАХОВІ АКСЕСУАРИ

Стандартні планки карнизного і вітрового вузлів для 
металочерепиці та покрівельних панелей RetroLine

Карнизна планка стандартна Карнизна планка RetroLine

Вітрівниця верхня RetroLineВітрівниця верхня ARAD

Вітрівниця бічна 
універсальна

Ринва вітрова

Вент. планка RetroLine 
з перфорованою полицею

Елементи безпеки 
Сходинки технічні призначені для безпечного 

переміщення по даху. Необхідні при обслуговуван-
ні комина, вентиляції, антени, під час ремонтних 
робіт, а також додатково запобігають лавинопо-
дібному спаданню снігу з покрівлі.

Головні переваги технічних сходинок:
- надійність конструкції;
- простота монтажу;
- решітчаста поверхня оптимальної форми про-

пускає воду і сніг;
- можливість монтажу технічних сходів будь-якої 

довжини і форми шляхом використання потрібної 
кількості сходинок;

- естетичний зовнішній вигляд.



17

ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ

Компанія «Прушиньскі» пропонує пластико-
ві водозливні системи «Каньйон» таких типів: 
100/75; 130/90 та 160/110. 

Стандартні кольори: коричневий, білий. 
На замовлення: чорний, цегла, графіт. 

Переваги водозливних систем 
«Каньйон»:

- міцні та стійкі до механічних ушкоджень;
- мають УФ-захист усіх поверхонь;
- багата комплектація та 10-річна гарантія.

ПЛАСТИКОВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ 

коричневий

чорний

графіт

білий

теракотовий

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

КОЛЬОРИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Система Каньйон виробляється з по-
фарбованого, ударостійкого, неплас-
тифікованого полівінілхлориду, що за-
безпечує легкість і міцність елементів, 
стійкість до корозії і втрати кольору.

Монтаж системи Каньйон не становить 
особливої   складності, і не обов’язково 
повинен виконуватись кваліфікованими 
фахівцями. Всі елементи безпосередньо 
з’єднуються між собою, тільки зовнішня 
заглушка приклеюється до ринви.
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Водозливна система виконує такі функції:
- дозволяє спрямовано відводити воду з по-

крівлі;
- захищає фундамент та мощення від підми-

вання, а цоколь та фасад від бризок;
- захищає фундамент і підвальні приміщення 

від вологості.
Компанія «Прушиньскі» випускає зливні сис-

теми «Niagara» таких розмірів — 110/90, 125/90 
і 150/100 мм — з двосторонньо оцинкованої 
сталі найвищої якості, яку покрито з двох сторін 
захисним шаром поліуретанової фарби товщи-
ною 50 мк. Метал з цим покриттям має вищу 

стійкість до корозії, механічних пошкоджень та 
знебарвлення.

Переваги водозливних систем Niagara:
- більш надійні та міцніші за пластикові;
- витримують великі снігові навантаження;
- стійкі до УФ-випромінювання та перепадів 

температур;
- мають більшу гарантію (на водозливні сис-

теми «Niagara» надаємо 20-річну гаран тію) та 
термін експлуатації;   

- гармонують з металевими покрівлями;
- правильно змонтовані водозливні системи 

покращують зовнішній вигляд будинку.

сталь
оцинк
пасиваційний шар
шар грунтовки
пурал

коричневий

вишневий

чорний

графіт

білий

теракотовий

Окрім поданих на схемі еле-
ментів, до водозливної систе-
ми входять:  1)  з’єднувач труби 
довжиною 0,5 м;  2) трійник.

Стандартні кольори: коричневий 
(RAL 8017) та білий (RAL 9010).

На замовлення: вишневий (RR 028), 
теракотовий (RAL 8004), чорний (RAL 
9005), графітовий (RAL 7024). 

За спеціальним замовленням ви-
готовляємо зливні системи з міді та 
титан-цинку.

1 2

МЕТАЛЕВІ ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ 

титан-цинк

ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ
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ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

PS-ПАНЕЛІ

ТОВЩИНА 0,5; 0,7 мм
КОЛІР (за шкалою RAL) 

ПОКРИТТЯ поліестер (25 мк), 
матовий поліестер (35 мк)
ДОВЖИНА  від 1,4 до 8 м

Панелі можуть бути застосо-
вані як зовнішній елемент: 
1) в облицюваннях стін з утеп-
ленням або без нього;
2) сендвіч-панелі поетапної 
зборки із використанням сті-
нових прогонів в системі: про-
фільований лист внутрішній 
– профіль (оцинкований холод-
нокатаний) –  PS-панелі;
3) збірної сендвіч-панелі із ви-
користанням внутрішньої сті-
нової касети.

Приклад застосування PS-панелей при монтажі 
сендвіч-панелі поетапної зборки на основі сті-
нової касети

PS-панелі застосовуються при облаштуванні вентильованих фасадів. Компанія 
«Прушиньскі» виробляє два види PS-панелей — пласкі (P) та з профілюванням (V) — які ма-
ють ширину дзеркала панелі (В) 155, 215 та 315 мм. Фасадні панелі можуть монтуватися вер-
тикально, горизонтально і діагонально. Вони добре поєднуються з сендвіч-панелями, проф-

настилом і касетонами, а також з 
бетоном, склом і алюмінієм.
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ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

КАСЕТОНИ ОБЛИЦЮВАЛЬНІ
Касетони застосовують для обли-
цювання фасадів будівель. Виготов-
ляються із оцинкованої сталі з деко-
ративним покриттям у стандартному 
кольорі RAL 9006. На ваше за мовлення 
ми можемо та кож виготовити касе тони, 
виконані в інших кольорах.  

Переваги касетонів:
- висока міцність; 
- ідеально рівна поверхня «дзеркала»; 
- готові монтажні отвори;
- покриті захисною плівкою;
- мають точні розміри.

ТОВЩИНА 
1,00; 1,20; 1,50 мм
(на замовлення — 0,7 мм).
ПОКРИТТЯ 
поліестер, PVDF
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АНГАРИ

Компанія «ПРУШИНЬСКІ» пропонує 
ангари трьох стандартних типів:
1) проліт ферми 6-16 м. 
Висота Н1 – 2,5-8 м. 
2) проліт ферми 12-22 м. 
Висота Н1 – 2,5-8 м. 
3) проліт ферми 21-36 м. 
Висота Н1 – 2,5-8 м. 
Каркас ангарів виконаний із холоднока-
таних гарячеоцинкованих С-профілів, що 
виготовляються із конструкційної сталі 
марки S350GD+275Zn. 

АНГАРИ • ШВИДКОМОНТОВАНІ СПОРУДИ

Переваги ангарів «Прушиньскі»:
1) суттєве здешевлення та спро-

щення монтажу досягається за рахунок 
зборки рами тільки з допомогою болто-
вого з’єднання;

2) каркас не потребує додаткового 
покриття при експлуатації в неагресив-
ному та слабкоагресивному середовищі 
завдяки високій якості цинкового покрит-
тя (маса цинку складає 275 г/м2);

3) стислі терміни реалізації таких об’єктів досягаються завдяки швидкій поставці еле-
ментів рам на об’єкт та простоті монтажу;

4) здешевлення земляних та фундаментних робіт. Навантаження каркасу на фундамен-
ти значно менші за каркаси, виконані із «чорного» металу або із залізобетону. Це дозволяє 
застосовувати більш 
дешеві фундаменти 
стовпчастого типу;

5) споруди є збірно-
розбірними завдяки 
тому, що у всіх вузлах 
ферм застосовуєть-
ся болтове з’єднання 
елементів, тому вони 
можуть бути розібрані 
та зібрані повторно в 
іншому місці.

Ці споруди відпо-
відають вимогам ДБН 
В.1.2-2:2006 «Наван-
таження та впливи».
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ПРОФІЛІ ЛСТК

ПРОФІЛІ Z, C, Σ
Профілі типу Z, C, Σ виробляються ме-
тодом холодного прокату з оцинкованої 
сталі марки S350 + Z275 (згідно EN 
10147/91). Висока жорсткість та міцність 
профілів надає широких можливостей 
для їхнього застосування в несучих і 
огороджувальних конструкціях будівель 
і споруд. 
Найчастіше ці профілі застосовують при 
зведенні:
- капітальних стін;
- стінових ригелів;
- несучого каркаса швидкомонтованих 
будівель;
- огороджувальних конструкцій і пере-
городок;
- дахових прогонів.

Профілі типу Z та C можуть мати розмір 
H від 100 до 400 мм (Σ від 140 до 350 
мм), зі стандартною шириною полиць 
В: для Z-прогонів В = 48/53 (55), 60/68, 
65/75 і 75/85 мм при товщині стінки від 
1,50 до 3,0 мм; для С-прогонів В = 48, 
60, 75 мм при товщині стінки від 1,5 мм 
до 3,0 мм. Максимальна довжина про-
гонів — 13,60 мп.
Завдяки високій якості цинкового по-
криття (275 г/м2), прогони не потребують 
додаткового захисту для застосування 
в неагресивному і слабкоагресивному 
середовищі (за необхідності може бути 
виконаний додатковий захисний шар).
Таблиці навантажень профілів типу Z, C і 
Σ, які представлені в цьому каталозі, по-
легшать Вам процес підбору оптималь-
ного варіанту стінових і покрівельних 
прогонів. 

Σ
Тов-

щина, 
мм

Вага, 
кг/мп

Н, 
мм

h, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

140  1,50    3,84   140  30    70   16
140  2,00    5,12   140  30    70   16
140  2,50    6,24   140  30    70   16
140  3,00    7,49   140  30    70   16
170  1,50    4,20   170  60    70   16
170  2,00    5,60   170  60    70   16
170  2,50    6,84   170  60    70   16
170  3,00    8,21   170  60    70   16
200  1,50    4,56   200  90    70   16
200  2,00    6,08   200  90    70   16
200  2,50    7,44   200  90    70   16
200  3,00    8,93 200  90    70   16
230  1,50    4,96   230 120    70   16
230  2,00    6,56   230 120    70   16
230  2,50    8,04   230 120    70   16
230  3,00    9,65   230 120    70   16
260  1,50    5,28   260 150    70   16
260  2,00    7,04   260 150    70   16
260  2,50    8,64   260 150    70   16
260  3,00   10,37   260 150    70   16
300  1,50    5,76   300 190    70   16
300  2,00    7,68 300 190    70   16
300  2,50    9,44   300 190    70   16
300  3,00   11,33   300 190    70   16
350  1,50    6,36   350 240    70   16
350  2,00    8,48   350 240    70   16
350  2,50   10,44   350 240    70   16
350  3,00   12,53 350 240    70   16

Z Товщина, 
мм

Вага, 
кг/мп Н, мм Bd, 

мм
Bg, 
мм C, мм

100  1,50    2,64   100 48 53 19
100  2,00    3,52   100 48 53 19
100  2,50    4,40   100 48 55 19
100  3,00    5,28   100 48 55 19
100  1,50    3,00   100 60 68 20
100  2,00    4,00   100 60 68 20
100  2,50    5,00   100 60 68 20
100  3,00    6,00   100 60 68 20
150  1,50    3,24   150 48 53 19
150  2,00    4,32   150 48 53 19
150  2,50    5,40   150 48 55 19
150  3,00    6,48   150 48 55 19
150  1,50    3,60   150 60 68 20
150  2,00    4,80   150 60 68 20
150  2,50    6,00   150 60 68 20
150  3,00    7,20   150 60 68 20
200  1,50    3,84   200 48 53 18
200  2,00    5,12   200 48 53 18
200  2,50    6,40   200 48 55 18
200  3,00    7,68   200 48 55 18
200  1,50    4,20   200 60 68 20
200  2,00    5,60   200 60 68 20
200  2,50    7,00   200 60 68 20
200  3,00    8,40   200 60 68 20
250  1,50    4,80   250 60 68 20
250  2,00    6,40   250 60 68 20
250  2,50    8,00   250 60 68 20
250  3,00    9,60   250 60 68 20
250  1,50    4,97   250 65 75 20
250  2,00    6,62   250 65 75 20
250  2,50    8,24   250 65 75 20
250  3,00    9,89   250 65 75 20
300  1,50    5,69   300 65 75 21
300  2,00    7,58   300 65 75 21
300  2,50    9,32   300 65 75 21
300  3,00    11,18   300 65 75 21
350  1,50    6,48   350 75 85 24
350  2,00    8,64   350 75 85 24
350  2,50   10,80   350 75 85 24
350  3,00   12,96   350 75 85 24
400  1,50    7,08   400 75 85 23
400  2,00    9,44   400 75 85 23
400  2,50   11,80   400 75 85 23
400  3,00   14,16   400 75 85 23

С Товщина, 
мм

Вага, 
кг/мп

Н, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

100  1,50    2,64   100 48 18
100  2,00    3,52   100 48 18
100  2,50    4,36   100 48 18
100  3,00    5,23   100 48 18
100  1,50    2,88   100 60 19
100  2,00    3,84   100 60 19
100  2,50    4,76   100 60 19
100  3,00    5,71   100 60 19
150  1,50    3,24   150 48 18
150  2,00    4,32   150 48 18
150  2,50    5,36   150 48 18
150  3,00    6,43   150 48 18
150  1,50    3,60   150 60 19
150  2,00    4,80   150 60 19
150  2,50    5,96   150 60 19
150  3,00    7,15   150 60 19
200  1,50    3,84   200 48 18
200  2,00    5,12   200 48 18
200  2,50    6,36   200 48 18
200  3,00    7,63   200 48 18
200  1,50    4,20   200 60 22
200  2,00    5,60   200 60 22
200  2,50    6,96   200 60 22
200  3,00    8,35   200 60 22
250  1,50    4,50   250 48 19
250  2,00    6,00   250 48 19
250  2,50    7,40   250 48 19
250  3,00    8,88   250 48 19
250  1,50    4,80   250 60 22
250  2,00    6,40   250 60 22
250  2,50    7,96   250 60 22
250  3,00    9,55   250 60 22
300  1,50    5,33   300 60 21
300  2,00    7,10   300 60 21
300  2,50    8,72   300 60 21
300  3,00    10,46   300 60 21
350  1,50    6,26   350 75 20
350  2,00    8,35   350 75 20
350  2,50    10,40   350 75 20
350  3,00    12,48   350 75 20
400  2,50    11,32   400 75 20
400  3,00    13,58   400 75 20

Також можемо реалізувати Ваші інди-
відуальні та нестандартні замовлення 
і надати інженерно-консультаційну 
допомогу на стадії проектування та 
монтажу споруди.

ПРОФІЛІ Σ

ПРОФІЛІ Z ПРОФІЛІ C

ПРОФІЛІ ЛСТК

Статичні характеристики конструкційних профілів див. 
в каталозі “Таблиці навантажень профілів Z і С” 
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ПРОФІЛІ ЛСТК

ПРОФІЛІ Z, C, Σ
Профілі типу Z, C, Σ виробляються ме-
тодом холодного прокату з оцинкованої 
сталі марки S350 + Z275 (згідно EN 
10147/91). Висока жорсткість та міцність 
профілів надає широких можливостей 
для їхнього застосування в несучих і 
огороджувальних конструкціях будівель 
і споруд. 
Найчастіше ці профілі застосовують при 
зведенні:
- капітальних стін;
- стінових ригелів;
- несучого каркаса швидкомонтованих 
будівель;
- огороджувальних конструкцій і пере-
городок;
- дахових прогонів.

Профілі типу Z та C можуть мати розмір 
H від 100 до 400 мм (Σ від 140 до 350 
мм), зі стандартною шириною полиць 
В: для Z-прогонів В = 48/53 (55), 60/68, 
65/75 і 75/85 мм при товщині стінки від 
1,50 до 3,0 мм; для С-прогонів В = 48, 
60, 75 мм при товщині стінки від 1,5 мм 
до 3,0 мм. Максимальна довжина про-
гонів — 13,60 мп.
Завдяки високій якості цинкового по-
криття (275 г/м2), прогони не потребують 
додаткового захисту для застосування 
в неагресивному і слабкоагресивному 
середовищі (за необхідності може бути 
виконаний додатковий захисний шар).
Таблиці навантажень профілів типу Z, C і 
Σ, які представлені в цьому каталозі, по-
легшать Вам процес підбору оптималь-
ного варіанту стінових і покрівельних 
прогонів. 

Σ
Тов-

щина, 
мм

Вага, 
кг/мп

Н, 
мм

h, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

140  1,50    3,84   140  30    70   16
140  2,00    5,12   140  30    70   16
140  2,50    6,24   140  30    70   16
140  3,00    7,49   140  30    70   16
170  1,50    4,20   170  60    70   16
170  2,00    5,60   170  60    70   16
170  2,50    6,84   170  60    70   16
170  3,00    8,21   170  60    70   16
200  1,50    4,56   200  90    70   16
200  2,00    6,08   200  90    70   16
200  2,50    7,44   200  90    70   16
200  3,00    8,93 200  90    70   16
230  1,50    4,96   230 120    70   16
230  2,00    6,56   230 120    70   16
230  2,50    8,04   230 120    70   16
230  3,00    9,65   230 120    70   16
260  1,50    5,28   260 150    70   16
260  2,00    7,04   260 150    70   16
260  2,50    8,64   260 150    70   16
260  3,00   10,37   260 150    70   16
300  1,50    5,76   300 190    70   16
300  2,00    7,68 300 190    70   16
300  2,50    9,44   300 190    70   16
300  3,00   11,33   300 190    70   16
350  1,50    6,36   350 240    70   16
350  2,00    8,48   350 240    70   16
350  2,50   10,44   350 240    70   16
350  3,00   12,53 350 240    70   16

Z Товщина, 
мм

Вага, 
кг/мп Н, мм Bd, 

мм
Bg, 
мм C, мм

100  1,50    2,64   100 48 53 19
100  2,00    3,52   100 48 53 19
100  2,50    4,40   100 48 55 19
100  3,00    5,28   100 48 55 19
100  1,50    3,00   100 60 68 20
100  2,00    4,00   100 60 68 20
100  2,50    5,00   100 60 68 20
100  3,00    6,00   100 60 68 20
150  1,50    3,24   150 48 53 19
150  2,00    4,32   150 48 53 19
150  2,50    5,40   150 48 55 19
150  3,00    6,48   150 48 55 19
150  1,50    3,60   150 60 68 20
150  2,00    4,80   150 60 68 20
150  2,50    6,00   150 60 68 20
150  3,00    7,20   150 60 68 20
200  1,50    3,84   200 48 53 18
200  2,00    5,12   200 48 53 18
200  2,50    6,40   200 48 55 18
200  3,00    7,68   200 48 55 18
200  1,50    4,20   200 60 68 20
200  2,00    5,60   200 60 68 20
200  2,50    7,00   200 60 68 20
200  3,00    8,40   200 60 68 20
250  1,50    4,80   250 60 68 20
250  2,00    6,40   250 60 68 20
250  2,50    8,00   250 60 68 20
250  3,00    9,60   250 60 68 20
250  1,50    4,97   250 65 75 20
250  2,00    6,62   250 65 75 20
250  2,50    8,24   250 65 75 20
250  3,00    9,89   250 65 75 20
300  1,50    5,69   300 65 75 21
300  2,00    7,58   300 65 75 21
300  2,50    9,32   300 65 75 21
300  3,00    11,18   300 65 75 21
350  1,50    6,48   350 75 85 24
350  2,00    8,64   350 75 85 24
350  2,50   10,80   350 75 85 24
350  3,00   12,96   350 75 85 24
400  1,50    7,08   400 75 85 23
400  2,00    9,44   400 75 85 23
400  2,50   11,80   400 75 85 23
400  3,00   14,16   400 75 85 23

С Товщина, 
мм

Вага, 
кг/мп

Н, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

100  1,50    2,64   100 48 18
100  2,00    3,52   100 48 18
100  2,50    4,36   100 48 18
100  3,00    5,23   100 48 18
100  1,50    2,88   100 60 19
100  2,00    3,84   100 60 19
100  2,50    4,76   100 60 19
100  3,00    5,71   100 60 19
150  1,50    3,24   150 48 18
150  2,00    4,32   150 48 18
150  2,50    5,36   150 48 18
150  3,00    6,43   150 48 18
150  1,50    3,60   150 60 19
150  2,00    4,80   150 60 19
150  2,50    5,96   150 60 19
150  3,00    7,15   150 60 19
200  1,50    3,84   200 48 18
200  2,00    5,12   200 48 18
200  2,50    6,36   200 48 18
200  3,00    7,63   200 48 18
200  1,50    4,20   200 60 22
200  2,00    5,60   200 60 22
200  2,50    6,96   200 60 22
200  3,00    8,35   200 60 22
250  1,50    4,50   250 48 19
250  2,00    6,00   250 48 19
250  2,50    7,40   250 48 19
250  3,00    8,88   250 48 19
250  1,50    4,80   250 60 22
250  2,00    6,40   250 60 22
250  2,50    7,96   250 60 22
250  3,00    9,55   250 60 22
300  1,50    5,33   300 60 21
300  2,00    7,10   300 60 21
300  2,50    8,72   300 60 21
300  3,00    10,46   300 60 21
350  1,50    6,26   350 75 20
350  2,00    8,35   350 75 20
350  2,50    10,40   350 75 20
350  3,00    12,48   350 75 20
400  2,50    11,32   400 75 20
400  3,00    13,58   400 75 20

Також можемо реалізувати Ваші інди-
відуальні та нестандартні замовлення 
і надати інженерно-консультаційну 
допомогу на стадії проектування та 
монтажу споруди.

ПРОФІЛІ Σ

ПРОФІЛІ Z ПРОФІЛІ C

ПРОФІЛІ ЛСТК

Статичні характеристики конструкційних профілів див. 
в каталозі “Таблиці навантажень профілів Z і С” 
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СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

Технічні характеристики сендвіч-панелей
Товщина t, мм 60 75 100 125 150 210

Ширина 
ефективна 1150

Ширина повна 1170
Внутрішній лист 0,5 мм  15 мк  RAL 9010
Зовнішній лист 0,5 мм  25 мк,  колір на вибір

Щільність 
утеплювача 120 кг/м3

Довжина 
панелей, мin 2 м

Довжина 
панелей, мах 13,6 м

Вага 1 м2/кг 15,05 16,85 19,85 22,85 25,80 34,00
Коефіцієнт

теплозасвоєння 
U (Вт/ м2K)

0,66 0,54 0,41 0,33 0,28 0,21

Вогнестійкість - - EI 90 EI 150 EI 
150

EI 
180

Ступінь 
розповсюдження 

вогню
М0

Види 
профілювання V-мікропрофільний,Т-трапецієвидний

Види покриття поліестер, матовий поліестер, PVDF, 
алюцинк

Компанія «Прушиньскі» виготовляє покрі-
вельні, стінові, а також акустичні (перфо-
ровані) сендвіч-панелі з наповнювачем з 
мінеральної вати, які використовуються як 
огороджувальна конструкція при будівництві 
ангарів, каркасних та швидкомонтованих 
споруд:
- виробничі, промислові, спортивні, інші спо-
руди, логістичні центри;
- торговельно-розважальні центри;
- об’єкти харчової промисловості;
- сільськогосподарські споруди;
- сушильні камери (обробка деревини та ін).
- житлові будинки та модульні збірно-розбірні 
будівлі;
- для облаштування перегородок.
Для виробництва сендвіч-панелей викорис-
товується високоякісна сировина:

а) метал товщиною 0,5 мм європейського 
виробництва;
б) якісний двокомпонентний клей;
в) мінвата Paroc щільністю 120 кг/м3 та 
80 кг/м3 (сендвіч-панелі ЕКО).

Це дає такі переваги:
- високі теплотехнічні властивості (див. та-
блицю – коефіцієнт теплозасвоєння U);
- підвищена несуча здатність;
- відмінна вогнестійкість (див. таблицю);
- високі звукоізоляційні властивості;
- екологічність;
- стійкість до температурних коливань;
- широка гамма кольорів та типів покриття.
Спеціально спроектований подвійний лабі-
ринтний замок сендвіч-панелей:
- підвищує щільність повздовжнього замка; 
- надає теплотехнічну однорідність стіновій 
конструкції;
- не потребує використання додаткових 
ущільнювачів в замку, що дозволяє змен-
шити витрати на матеріали та прискорити  
монтаж.

Технічні характеристики сендвіч-панелей ЕКО
Товщина t, мм 100 125 150 180 210 240

Ширина 
ефективна 1150

Ширина повна 1170
Внутрішній лист 0,5 мм  15 мк  RAL 9010
Зовнішній лист 0,5 мм  25 мк,  колір на вибір

Щільність 
утеплювача 80 кг/м3

Довжина 
панелей, мin 2 м

Довжина 
панелей, мах 13,6 м

Вага 1 м2/кг 16,17 18,17 20,17 22,57 24,97 27,37
Коефіцієнт

теплозасвоєння 
U (Вт/ м2K)

0,38 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16

Вогнестійкість EI 30 EI 30 EI 90 EI 90 EI 90 EI 90

Ступінь 
розповсюдження 

вогню
М0

Види 
профілювання V-мікропрофільний,Т-трапецієвидний

Види покриття поліестер, матовий поліестер, PVDF, 
алюцинк
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СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ

Компанія «Прушиньскі» розпочала вироб-
ництво нових типів стінових і покрівельних 
сендвіч-панелей під торговими марками 
PIRTECH (наповнювач — жорсткий пінопо-
ліуретан PIR) і PURTECH (наповнювач — 
жорсткий пінополіуретан PUR). Уточнимо, 
що головна відмінність між ними — сендвіч-
панелі PIRTECH більш вогнестійкі. Панелі 
виробляються на суперсучасній високопро-
дуктивній автоматизованій лінії провідного 
німецького виробника Hennecke. 
Стінові сендвіч-панелі мають три типи 
замків:
- стандартний (Standart - ST);
- прихований (Plus - PL), 
- для застосування в холодильних приміщен-
нях і морозильних камерах (CH).
Всі типи замків забезпечують відмінне ущіль-
нення, швидкий монтаж та теплотехнічні 
властивості.
Сендвіч-панелі застосовуються як огороджу-
вальна конструкція при будівництві ангарів, 
каркасних та швидкомонтованих споруд:

- виробничі, промислові, спортивні, інші спо-
руди, логістичні центри;
- торговельно-розважальні центри;
- об’єкти харчової промисловості, 
- холодильні та морозильні камери;
- фрукто- та овочесховища;
- сільськогосподарські споруди;
- житлові будинки та модульні збірно-розбірні 
будівлі;
- для облаштування перегородок.
Для виробництва сендвіч-панелей викорис-
товується високоякісна сировина:
а) метал товщиною 0,5 мм європейського 
виробництва (можлива товщина металу 
0,40-0,50 мм);
б) жорсткий пінополіуретан щільністю 40,0±3 
кг/м3. 
Це дає такі переваги:
- високі теплотехнічні властивості;
- підвищена несуча здатність;
- екологічність;
- стійкість до температурних коливань;
- широка гамма кольорів та типів покриття.

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ PIRTECH/PURTECH
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СТІНОВІ КАСЕТИ

Cтінова касета Cтінова касета 
стартова 

Стінові касети призначені для монтажу самонесучої огороджувальної конструкції стін по 
каркасу при відстані між колонами до 9 метрів. При цьому, один бік касети є внутрішнім об-
лицювання, а другий утворює простір для встановлення теплоізоляції.

З зовнішнього боку стінова касета може бути облицьована різними матеріалами: профнас-
тилом, PS-панелями, касетонами, панелями RetroLine.

Наявність стартової касети дозволяє якісно виконати вузол з’єднання стінової касети з 
цоколем або стінової касети з вітражем. Стартова касета є власною розробкою компанії 
“Прушиньскі” та унікальною пропозицією на українському ринку.

1) швидкість та легкість монтажу;
2)  високий рівень захисту конструкції від дифузії водяної пари; 
3)  естетичний вигляд поверхні касети (внутрішньої стіни) і її стій кість до механічних 

ушкоджень;
4)   мінімальне використання вантажопідйомних механізмів;
5)  неможливість утворення містків холоду;
6)  вартість монтажу сенд віч-панелей з використанням стіно вих касет нижча за вартість 

мон тажу інших видів конструкцій стінового огородження;
7) наявність стартової касети;
8) дозволяє проводити монтаж в два етапи: а) встановлюються касета, що дає можли-

вість проводити внутрішні роботи; 
б) встановлюється теплоізоляція і зо-

внішнє облицювання.

Переваги огороджувальних кон струкцій з використанням стінових касет:

Геометричні параметри стінової 
касети

КАСЕТИ СТІНОВІ
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Компанія «Прушиньскі» має власне ви-
робництво з перфорації металу (профнас-
тилу, плаского листа та стінових касет). 
Застосування перфорації важливе при 
будівництві та проектуванні підприємств 
з підвищеним рівнем шуму.

При застосуванні перфорованих про-
фільних листів та стінових касет їхня 
поверхня не відбиватиме звук як екран, а 
пропускатиме його через отвори перфо-
рації в тіло утеплювача, який в свою чергу 
поглинатиме звук.

Технічні параметри:
Ширина перфорованого листа:
min - 200 мм, maх - 1600 мм.
Товщина перфорованого листа:
min – 0,5 мм, maх – 1,5 мм.
Mін. довжина перфорованого листа – 
1500 мм.

Основне застосування перфорованого 
металу:

1) звукоізоляційні стіни та перегородки в 
будівництві;
2) звукозахисні екрани автомобільних та за-
лізничних шляхів;
3) звукоізоляція сушок, компресорів, дробарок 
(млинів) для пластмас і полімерів;
4) звукоізоляція театрів і студій звукозапису;
5) інше застосування:
- балюстради;
- холодильне й опалювальне обладнання;
- освітлювальне обладнання;
- виробництво меблів;
- декоративні елементи інтер’єрів та підвіс-
них стель.
Більш детальну інформацію щодо цього 
виду продукції ви знайдете у “Каталозі 
перфорації”. 

ОСНОВНІ ТИПИ ПЕРФОРАЦІЇ

ПЕРФОРАЦІЯ

ПЕРФОРАЦІЯ МЕТАЛУ
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Використання Ω-профілів в конструкціях парканів

Ω-ПРОФІЛІ
Профілі типу Ω виготовляються з 

оцинкованої сталі методом холод ного 
прокату. Висока жорсткість та міцність 
Ω-профілів надає широкої можливості 
їхнього використання в монтуванні 
різноманітних кон струкцій. Компанія «Пру-
шиньскі» пропонує замовникам Ω-профілі 

висотою 20, 32, 55 мм; товщиною 0,70; 
1,00; 1,25; 1,50; 2,00 мм, довжиною від 0,5 
до 6 м (стандарт 3 м).

Переваги Ω-профілів:
- висока жорсткість та міцність;
- невелика вага конструкції;
- легкість та зручність монтажу.

Профіль Ω20 Профіль Ω30 Профіль Ω50

При будівництві парканів ре-
комендуємо в якості опори для 
монтажу профлистів застосову-
вати Ω-профілі. Омега-профілі 
надають конструкції достатньої 
жорсткості, а зав дяки захисному 
покриттю не потребують фарбу-
вання.  Монтаж омега-профілів 
більш зручний та не вимагає 
проведення зварювальних робіт, 
тому можна проводити його на-
віть за відсутності електромережі.

В конструкціях парканів доціль-
но застосовувати проф настил з 
двостороннім фарбуванням.

Технічну інформацію що  до реко-
мендованих  Ω-профілів в залеж-
ності від розмірів L та B наведено 
в інструкції з монтажу парканів.

ПРОФІЛІ ТИПУ Ω
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Основна сфера застосування цього 
кутника — це опорний столик для 
систем вентильованих фасадів, при 
обшивці стін з утепленням або без 
нього.

Посилення, розміщене по центру 
виробу, робить його жорсткішим за 
стандартний холодногнутий кутник, а 
монтажна перфорація однієї з полиць 
прискорює монтаж, оскільки виключає 
просвердлення перед кріпленням до 
основи (стіни).

Кутник посилений перфорований 
стандартно виробляється трьох роз-
мірів: 50х80 мм; 100х80мм і 150х80 мм, 
товщиною 1,00; 1,25; 1,50 і 2,00 мм.

Полиця 80 мм кріпиться до стіни, а 
довжина другої полиці дорівнює тов-
щині утеплення фасаду, при цьому 
різна довжина полиць цих кутників 
дозволяє, за необхідності, вирівнюва-
ти поверхню фасаду під час монтажу 
підконструкції.

Для визначення необхідної товщи-
ни металу кутників були проведені 
розрахунки і випробування, на під-
ставі яких ми надаємо рекомендації 
по застосуванню кутників посилених 
перфорованих як опорних столиків в 
системах обшивки фасадів (дивись 
таблицю на наступній сторінці).

Ці рекомендації застосовують при 
монтажі опорних столиків з кроком 
по горизонталі 1200 мм і по вертикалі 
1200 мм (сітка 1,2 х 1,2 м).

При збільшенні вказаних розмірів 
сітки кутників або застосуванні важ-
чих навісних систем (керамограніт, 
сканрок  та ін.), рекомендуємо прокон-
сультуватися з інженерно-технічним 
відділом нашої компанії для вибору 
оптимального перерізу кутника поси-
леного перфорованого.

КУТНИК ПОСИЛЕНИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ

1) кутник посилений 
    перфорований;
2) дюбель розпірний;
3) L-прогон+термопрокладка;
4) саморізи;
5) утеплювач;
6) вітробар’єрна плівка;
7) кріплення термоізоляції;
8) стіновий профнастил

Приклад фасадної системи з вико-
ристанням кутника посиленого та 
L-прогону

КУТНИКИ
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L-ПРОГОНИ

Варіанти фасадних 
матеріалів

Утеплення фасадів
без 

утеплення 50 мм 100 мм 150 мм

Профнастил стіновий 
(Т6, Т10, Т18U, Т20, 

Т35, PF25, PF35)
50х80х1,0 50х80х1,0 100х80х1,25 150х80х1,5

PS-панелі 155, 215, 
315 (горизонтально/

вертикально)
50х80х1,0 50х80х1,0 100х80х1,25 150х80х1,5

Касетони К1, К2, Т1 50х80х1,0 50х80х1,0 100х80х1,50 150х80х2,0
Розраховано для сітки кріплення кутників 1200х1200 мм

1) кутник посилений 
    перфорований;
2) дюбель розпірний;
3) L-прогон+термопрокладка;
4) саморізи;
5) утеплювач;
6) вітробар’єрна плівка;
7) кріплення термоізоляції;
8) Ω-профіль;
9) саморізи з прес-шайбою;
10) PS-панель

L-ПРОГОНИ
L-прогони виготовляються з оцинкованої 

сталі методом холод ного прокату. Висока 
жорсткість та міцність L-прогонів надає 
широкі можливості їхнього використання 
в монтуванні різноманітних кон струкцій. 

Пропонуємо замовникам такі L-прогони:
50х50 мм; 75х50 мм; 100х50 мм товщи-

ною сталі 1 мм, 1,25 мм та 1,50 мм та дов-
жиною від 1 до 6 м (стандартно 3 м).

Переваги L-прогонів:
- висока жорсткість та міцність;
- невелика вага конструкції;
- легкість та зручність монтажу;
- надає можливості вирівнювання пло-

щини фасаду при реконструкції.

Приклад фасадної системи з викорис-
танням кутника посиленого, L-прогону 
та Ω-профілів

Визначення типу кутника в залежності від товщини 
теплоізоляції і виду матеріалу оздоблення
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КРІПЛЕННЯ

Саморізи мають велике значення для довговічності покрівлі. Вони утримують по-
криття, тому мають бути надійними та якісними. 

Компанія “Прушиньскі” пропонує власний брендований продукт — саморізи 
Pruszynski, які мають такі переваги:

- алюмінієва шайба на саморізі з високоякісною EPDM-прокладкою перешкоджає по-
яві корозії в разі пошкодження захисного покриття під час монтажу та експлуатації;

- високий клас оцинкування товщиною 20 мк (саморізи деяких виробників мають 
покриття до 12 мк);

-  оригінальне маркування на голівці саморізу дає можливість ідентифікувати товар 
і уникати підробок;

- оригінальна упаковка містить вичерпну інформацію щодо характеристик продукції 
та правил монтажу; 

 - офіційна гарантія на саморізи Pruszynski становить 10 років.

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ МЕТАЛУ І ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ

Саморізи по дереву мають такі розміри:
1) для кріплення металочерепиці та аксесуарів до дерев’яних конструкцій: 
4,8х28 мм; 4,8х35 мм; 4,8х60 мм; 4,8х70 мм;  
2) для з’єднання листів металочерепиці між собою: 4,8х20 мм; 4,8х35 мм.

Саморізи по металу поділяються на такі типи (в залежності від товщини металу, 
яку вони можуть просвердлити):

1) до 3 мм: 4,8х19 мм;
2) до 5 мм: 5,5х25 мм; 5,5х32 мм; 
3) до 12 мм: 5,5х32 мм; 5,5х35 мм.

Компанія “Прушиньскі” комплектує свої замовлення кріпленням, яке має високу якість:
- саморізи по дереву з 
полімерним покриттям 
(RAL);
- саморізи по металу з 
полімерним покриттям 
(RAL);
- саморізи з покриттям 
алюцинк; 
- саморізи оцинковані 
для кріплення матеріалів 
до металевих несучих 
конструкцій;

- болти, гайки та шайби;
- різноманітне кріплення для термоізоляції;
- дюбелі, шурупи та ін. 

Також компанія “Прушиньскі” постачає 
кріплення для:

- термоізоляції;
- пласкої покрівлі;
- монтажу матеріалів до бетону та інші.
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ПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ ТА МЕМБРАНИ
Для захисту утеплення покрівлі від вологи, вивітрювання та конденсату застосовують-

ся спеціальні плівки і мембрани. Вони дозволяють підвищити ефективність теплозбе-
реження, значно подовжити термін служби мінераловатного утеплювача та конструкції 
даху взагалі. В конструкції даху завжди використовується пароізоляційна плівка разом 
з гідроізоляцією або покрівельною супердифузійною мембраною. 

ВАЖЛИВО!
Гідробар’єр та супердифузійна мембрана вимагають різного підходу до конструкції даху. 

Супердифузійна мембрана може укладатися безпосередньо на утеплювач, вентиляція 
конструкції даху відбувається над мембраною (див. Варіант 1). Гідробар’єр обов’язково 
потребує вентиляції з обох боків під та над плівкою (див. Варіант 2), інакше в конструкції 
покрівлі буде накопичуватися конденсат, а також з’являться пліснява та грибок на крок-
вах, корозія на металі в середині конструкції, волога в утеплювачі, навіть можливе підті-
кання покрівлі. Економія на плівці вимагає додаткових видатків на конструкцію покрівлі.

Варіант 1
Використано покрівельну мембрану Tyvek з високою паропроникною здат   ністю (су пер ди фу-
зій на мембрана), що може укла датися безпосередньо на утеп лювач, який буде захищений від 
потоку повітря та більш ефективно зберігатиме тепло. Струмінь повітря проходить над супер-
дифузійною мембраною. Супердифузійна мембрана повністю закриває коньок покрівлі. 

Варіант 2
Використано плівку з низь кою паропроникною здат   ністю (гідро бар’єр), яка не повинна 
контактувати з утеплювачем. Зазор між плівкою та утеплювачем повинен бути 2-4 см. 
У цьому разі є прямий контакт струменю повітря з утеплювачем у вентиляційній щілині. 
Коньок покрівлі не може бути закритий гідробар’єром для збереження вентиляції.

Утеплена конструкція покрівлі

Коньковий вузол із застосуванням 
плівки з низькою паропроникною 
здатністю (гідробар’єр)
(вершина не обшита плівкою) 

Коньковий вузол із 
застосуванням супердифузійної мембрани Tyvek
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1 м2 паробар’єру за 24 години пропускає не біль-
ше 1 г водяної пари. Не пропускає воду. Захищає 
огороджувальну конструкцію від проникнення водя-
ної пари з теплого боку, виключає можливість кон-
денсації вологи в теплоізоляційному шарі і подов-
жує термін служби всієї конструкції. Найкращими є 
фольговані паробар’єри, які затримують пар та зав-
дя ки рефлекторному металізованому шару відби-
вають значну частину теплового (інфрачервоного) 
випромінювання.

Існують також паробар’єри нового покоління, які 
разом з покрівельними мембранами Tyvek дозволяють регулювати вологість у примі-
щенні, частково виводячи надлишковий пар через конструкцію покрівлі без ризику ви-
никнення конденсату в ній.

Пароізоляційна мембрана Tyvek® AirGuard VCL оснащена високотехнологічним ша-
ром Vapour Control Layer, який забезпечує контроль пропускання пари. Використання 
пароізоляції Tyvek AirGuard VCL у поєднанні з мінераловатним утеплювачем і супер-
дифузійною мембраною Tyvek Solid  ство-
рює в приміщенні сприятливий і комфорт-
ний для здоров’я мікроклімат, схожий до 
дерев’яного будинку. При цьому, підтри-
мується комфортний баланс температури 
і вологості усередині будівлі та виключа-
ється “парниковий” ефект, який є в ман-
сардах, побудованих з використанням 
традиційної пароізоляції. 

При кондиціонуванні приміщень влітку Tyvek AirGuard VCL знижує накопичення вологи 
в конструкціях стін та покрівлі. 

Монтаж паробар’єру
Паробар’єр закріплюється як горизонтально, так і вертикально з внутрішньої сторо-

ни теплоізоляції. Фольгований паробар’єр повинен укладатися шаром фольги всере-
дину приміщення. Для більш ефективної роботи рефлекторного шару, перед шаром 
фольги потрібно залишати повітряний зазор не менше 2 см. Рекомендуємо склеювати 
паробар’єр двосторонньою клейкою стрічкою, що дозволить зберегти в місцях стиків 
пароізоляційні властивості матеріалу.

Паробар’єр

Пароізоляція Pruszynski ParoTop

Інтелектуальна пароізоляція Tyvek®  
AirGuard VCL

Гідробар’єр
Служить для захисту від проникнення вологи ззовні, наприклад, через дахове покриття, 

а також від конденсаційної вологи, яка випадає на зворотньо-
му боці покрівельного покриття в результаті різкого перепаду 
температур. Не пропускає воду. Завдяки мікроперфорації 1 м2 
гідробар’єру пропускає за 24 години понад 20 г водяної пари.

Застосовується переважно в конструкціях скатних покрівель. 
Гідробар’єр не може виконувати функцію вітрозахисту, тому що 
обов’язковою є наявність вентильованого повітряного зазо ру 
2-4 см між гідробар’єром і утеплювачем. Це погіршує теплоізо-
ляцію покрівлі.

Приклад мікро-
перфорації гідробар’єра 

(фото із 200-кратним 
збільшенням)
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Армована гідроізоляція Pruszynski

Гідробар’єр набагато дешевший за ціною від су-
пердифузійної мембрани, проте має ряд істотних 
недоліків у порівнянні з нею. Наявність вентиляцій-
ного зазору призводить до збільшення витрат на 
обрешітку і роботу: потрібна додаткова кількість 
бруса, або доводиться робити шар утеплення мен-
шої товщини, щоб залишити вентзазор в тілі крокв. 
Гідробар’єр виробляється з поліетилену або по-
ліпропілену, тому має максимальну температуру 
експлуатації не вище 75оС, чого недостатньо для 
покрівельної конструкції. При експлуатації з  двома вентиляційними зазорами в режимі 
максимальних температур над і під гідробар’єром виникає прискорена деструкція плівки, 
а також її провисання і вивітрювання.

Монтаж гідробар’єру
Плівка закріплюється безпосередньо на площині крокв або інших будівельних елементів 

покрівлі. Відстань між несучими кроквами не повинна перевищувати 1,2 м. Відстань між 
плівкою і утеплювачем має становити 2-4 см. За коньком повинен бути забезпечений за-
зор не менше 5 см для вентиляції, тобто не можна проводити напуск гідробар’єру через 
коньок (див. Варіант 2 на с.32). Слід укладати плівку стороною з написами назовні і роби-
ти напуск не менше зазначеного пунктиром на гідробар’єрі. 

Супердифузійна плівка (мембрана)
Має підвищені дифузійні властивості: 1 м2 пропускає за 24 години від 1200 до 3000 г 

водяної пари. Захищає теплоізоляцію від можливого проникнення атмосферної вологи 
і механічного руйнування (вивітрювання) і підвищеної повітропроникності, зберігаючи 
теплоізоляційні властивості матеріалу. Наявність супердифузійної мембрани підвищує 
теплову ефективність покрівлі не менше, ніж на 7%.

Маючи підвищені дифузійні властивості, а також високу стійкість до води і вітрового на-
вантаження, дифузійна мембрана застосовується в конструкціях утеплених скатних покрі-
вель (при обладнанні теплих горищ – мансард), а також вентильованих фасадів.

Застосування дифузійної мембрани має ряд переваг:
• мембрана замінює одночасно два види плівок: гідробар’єр і вітрозахист, дозволяючи 

реалізовувати конструкції без внутрішньої прихованої вентиляції;
• мембрана може укладатися безпосередньо на теплоізоляцію (див. Варіант 1 на с. 30), 

завдяки чому створюється додатковий простір для теплоізоляції, поліпшуються ізоляційні 
параметри конструкції;

• мембрана збільшує термін служби теплоізоляції і дерев’яних конструкцій, причому 
останні можуть встановлюватися без застосування хімічних консервантів;

• нарешті, застосування мембрани спрощує конструкцію, збільшує товщину утеплення 
при однаковий кількості матеріалів кроквяної конструкції, прискорює процес її монтажу, 
це також вигідно з фінансової точки зору.

Супердифузійна мембрана укладається безпосередньо на утеплювач, в іншому випадку 
монтаж  мембран відбувається так як і монтаж гідробар’єру.

Супердифузійні мембрани поділяються на два основних види: тришарові і одношарові. 
Одношарові мембрани значно краще тришарових, але й дорожчі. 
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Одношарові покрівельні мембрани Tyvek

Завдяки своїм унікальним технічним властивостям покрівельні мембрани Tyvek займа-
ють більше 50-70% ринку в усіх розвинених країнах світу. Мембрани Tyvek повністю скла-
даються із високоякісного нетканого поліетилену високого тиску, що має високу природну 
паропроникність, залишаючись при цьому водонепроникним. Це обумовлено його високо-
технологічною структурою, що складається з мільйонів мікроволокон, сполучених разом, і 
які утворюють щось на зразок «лабіринту», що не пропускає воду, але разом з тим, відмін-
но пропускає водяну пару по всій поверхні полотна. Міцний, стійкий до дії ультрафіолету 
і механічного зносу матеріал Tyvek® — це надійний захист для покрівлі.

Якість і вартість мембрани безпосередньо залежить від товщини робочого шару.
Стандартна багатошарова мембрана: внутрішній робочий шар складає 30 мікрон, що в 

три рази тонше за людську волосину. Виготовлена з поліпропілену, який чутливіший до дії 
ультрафіолету.

Стандартна багатошарова мембрана: 
внутрішній робочий шар складає 30 мікрон, 
що в три рази тонше за людську волосину. Ви-
готовлений з поліпропілену, який чутливіший 
до дії ультрафіолету.

Функціональний гідроізоляційний шар мем-
бран DuPont™ Tyvek® складає 175-220 
мікрон, що в 6-8 разів перевищує товщину 
аналогічного шару багатошарових мембран. 
Виготовлений з поліетилену високого тиску.

Результати незалежних досліджень 
покрівельних гідроізоляційних матеріалів

Матер іали були розміщен і  у 
спеціальній духовій шафі при t=90оС 
для оцінювання стійкості до дії тепла. 

Багатошаровий поліпропілен 140 г/кв.м 

0 161412108642
Кількість тижнів впливу

Багатошаровий 
поліпропілен 122 г/кв.м 

Багатошаровий поліолефін 140 г/кв.м 
Багатошаровий поліолефін 145 г/кв.м 

Tyvek Solid 82 г/кв.м 
Tyvek Supro 145 г/кв.м 

Два тижні впливу (55 мДж/м2 УФ) 
відповідають 1-му місяцю відкритого 
сонячного УФ-впливу в серпні в 
Іспанії.

Стійкість матеріалу Tyvek дозволяє регламентувати строк служби мембран протягом 
50 років, що відповідає терміну експлуатації покрівельних матеріалів.

Порівняння товщини супердифузійного шару покрівельної 
мембрани Tyvek та звичайних багатошарових мембран
Мембрана Tyvek Багатошарова мембрана

Від впливу високих температур функціональність гідроізоляційної мембрани з 
часом може значно погіршитися, а температура у верхній частині теплоізоляції іноді 
перевершує 80°C. Дихаючі мембрани DuPont ™ Tyvek® витримують температури до 
100°C, забезпечуючи довговічність і економію коштів.
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Tyvek® Solid та Soft— унікальні за влас-

тивостями гідроізоляційні супердифузійні 
мембрани. Добре захищають конструкцію 
від протікання води, а утеплювач — від ви-
вітрювання тепла та поступового руйнуван-
ня. Дозволяє використовувати повну висоту 
крокв для встановлення утеплювача, сприяє 
збереженню тепла.

Завдяки незначному опору водяної пари, 
не потребує утворення додаткової вентильо-
ваної щілини і монтується на утеплювач.

Характеристики:

- одношаровий міцний матеріал з високою 
паропроникністю; 
- водонепроникна, витримує водяний стовп 
вистотою до 2-х метрів;
- температура експлуатації — від -40 до 
+100 °C;
- стійкість до УФ-випромінення — більше 4 
місяців;
- має термін експлуатації 50 років.

Багатошарові супердифузійні мембрани
Мембрана супердифузійна TOP 

ROOF — тришарова мембрана з високою 
паропроникністю. Верхній та нижній шари є 
захисними, а середній — супердифузійним. 
Створює нормальні умови експлуатації по-
крівельної конструкції. Захищає теплоізо-
ляційний шар від вивітрювання тепла та 
запобігає його пошкодженню струменем 
повітря.

Особливість монтажу: без додаткової 
вентиляційної щілини, безпосередньо на 

Технічна специфікація:
Щільність – 130 г/м².
Паропроникність – 3000 г /м²/24 г.
Коефіцієнт Sd – 0,02 м.
Стійкість до УФ – 3 міс. 
Водонепроникність – W1.
Ширина рулону – 1,5 м.
Довжина – 50 м.

Технічна специфікація Tyvek® Solid:
Матеріал — 100% ПЕ високої щільності.
Товщина — 220 мк.
Розмір рулону: 1,5 м х 50 м.
Вага рулону: 6 кг/75 м2.
Щільність — 82 г/м2.
Вогнестійкість —  Г1.
Паропроникність Sd — 0,03 м.
Опір водяній парі ГОСТ 25898-83 — 0,10 
м2*год*Па/мг.
Сфера застосування: 
гідроізоляція покрівлі та вентфасадів. 

Технічна специфікація Tyvek® Soft:
Матеріал — 100% ПЕ високої щільності.
Товщина — 175 мк.
Розмір рулону: 1,5 м х 50 м.
Вага рулону: 4,5 кг/75 м2.
Щільність — 58 г/м2.
Вогнестійкість —  Г1.
Паропроникність Sd — 0,02 м.
Опір водяній парі ГОСТ 25898-83 — 0,09 
м2*год*Па/мг.
Сфера застосування: 
гідроізоляція покрівлі.

утеплювач. Дозволяється робити напуск в 
коньку (дивись інструкцію з монтажу).

Сфера застосування: вітро- та гідро-
ізоляція утепленої та неутепленої покрівлі, 
стін в каркасних будинках, вентильованих 
фасадів.
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Для правильного монтажу та експлуатації покрівельної конструкції застосо-
вуються стрічки для склеювання і герметизації пароізоляційних плівок, покрі-
вельних плівок і мембран, ізоляційних (фундаментних) та ін. Також з’єднують 
плівки з бетоном, цеглою, металом. Випускаються у фірмовій упаковці.

СТРІЧКИ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК

Двостороння стрічка для 
склеювання та ущільнення 
теплоізоляційних покрівель-
них плівок і мембран, ізо-
ляційних (фундаментних) 
плівок. Виготовлена з бути-
лового клею з додатковим 
шаром силікону (без розчин-
ників).

Матеріал бутил, силікон
Розмір рулону 15 мм х 25 мп
Стійкість до УФ стійка
Сила склеювання висока
Армування немає
Водонепроникність так
Стійкість до розриву так

Стрічка Butyl Tape

Одностороння стрічка для 
склеювання та ремонту те-
плоізоляційних покрівель-
них плівок і мембран. Ви-
готовлена з поліетиленової 
плівки, укріпленої поліефір-
ним волокном  зі спеціаль-
ним клеєм.

Матеріал поліетилен 
акриловий клей

Розмір рулону 50 мм х 25 мп
Стійкість до УФ стійка
Сила склеювання висока

Армування поліефірна 
сітка

Стрічка Fix Tape

Двостороння стрічка для 
склеювання і ремонту паро-
ізоляційних та покрівельних 
плівок і мембран. Виготов-
лена з поліефірної сітки, 
покритої з обох сторін спеці-
альним клеєм.

Стрічка Duo Fix Tape

Матеріал 
поліефірна 

сітка, акриловий 
клей

Розмір рулону 20 мм х 25 мп
Стійкість до УФ стійка
Сила склеювання висока
Водонепроникність так

Одностороння стрічка для 
склеювання і ремонту паро-
ізоляційних та покрівельних 
плівок і мембран. 

Виготовлена з нетканого 
поліпропилену та клею на 
основі акрилової дисперсії.

Стрічка Top Tape
Матеріал поліефір. сітка, 

акриловий клей

Розмір рулону 50 мм х 25 мп
Стійкість до УФ стійка
Сила склеювання висока
Водонепроникність так
Паропроникність так
Стійкість до розриву так

Бітумна стрічка, вкрита 
шаром алюмінію для скле-
ювання і герметизації по-
крівельних планок біля 
димаря, мансардних вікон, 
вентиляційних елементів. 
Стрічка випускається у різ-
них кольорах.

Стрічка Bit Tape
Матеріал бітум, 

алюміній

Розмір рулону 100; 150; 200 
мм х 10 мп

Стійкість до УФ стійка
Сила склеювання висока
Водонепроникність так
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ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИХОДИ PRUSZYNSKI

Вентилятор підпокрівельного простору LV90 застосовується для вентиляції під-
покрівельного простору між гідроізоляційним матеріалом і покрівельним покриттям.

Вентилятор підпокрівельного простору HV110 застосовується для тих же цілей, 
але відрізняється більшою висотою.

Вентилятор HV110 з  утепле-
ною трубою та вивідним тубу-
сом застосовується для вентиляції 
приміщень. 

Вентилятори для металочерепиці 
Шафір та Крон є в наявності таких 
кольорів: RR750 Mat, RR028 Mat, RR011 
Mat, RR023 Mat, RAL8017 Mat.

Для фальцевої покрівлі вентилятори 
HV110 є тільки в кольорі RAL 8017.

Чисте повітря в будинку є не тільки за-
порукою здоров’я і доброго самопочуття 
вашої родини, а й впливає на конструкцію 
і внутрішню обробку будинку, саме тому 
дуже важливо приділяти увагу вентиляції 
в будинку. Дослідження останніх років 
у країнах Європи показали, що друге 
місце за збитковістю займають витрати 
на ремонт, причиною якого стало роз-
повсюдження цвілі. Щоб не допустити її 
появи, необхідно забезпечити вентиляцію 
підпокрівельного простору та приміщень, 
а для цього з успіхом використовують 
вентиляційні виходи.

Вентиляційні виходи Pruszynski мають 
такі переваги:
- дешевші за традиційне виконання з 
цегли;
- встановлення можливе як під час будів-
ництва, так і під час експлуатації даху;

- швидкий та зручний монтаж;
- легкі, не створюють навантажень на 
фундамент та покрівлю;
- герметично з’єднуються з покрівельним 
матеріалом, надійні.
Монтаж: на покрівельний матеріал за до-
помогою саморізів. Вентвиходи Pruszynski 
оздоблені поліуретановим ущільнювачем, 
мають 10-річну гарантію.

HV110  LV90  
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Вентиляційні виходи Wirplast
Компанія “Прушиньскі” пропонує споживачам вентиляційні виходи Wirplast, що заре-
комендували себе як продукція високої якості. Вони використовуються для вентиляції 
житлових та технічних приміщень, зокрема для вентиляції кімнат, кухонь та каналіза-
ційних систем, підвальних приміщень, гаражів та ін.
  Вентиляційні виходи Wirplast виготовляються із високоякісної сировини та можуть 
встановлюватися на будь-який тип покрівлі: металочерепицю, профнастил, панелі для 
фальцевої покрівлі. Для вентиляції покрівельного простору застосовуються спеціальні 
вентилятори — аератори. Монтаж усіх вентвиходів простий та легкий.

Типи вентиляторів Wirplast:
Механічні та з елек-
тровентилятором. 
Для приміщень з ви-
сокою вологістю (ван-
на, басейн, кухня)

У т е п л е н и й . 
Для приміщень 
з нормальною 
вологістю (кім-
нати, гараж)

Неутеплений.
Для холодних 
приміщень (під-
вал, льох, тех. 
приміщення)

Переваги вентиляційних виходів Wirplast:
• широкий асортимент та кольорова гама  (10 кольорів) 
дозволяє підібрати необхідний продукт для будь-якого 
типу покрівлі — з металочерепиці, профнастилу або 
фальцевих панелей;
• комплектація Wirplast не потребує додаткових витрат 
на супутні аксесуари, оскільки упаковка містить в собі всі 
необхідні елементи (саморізи, герметик, труба, основа, 
інше);
• стильний дизайн — акуратні вентиляційні виходи лише 
підкреслять красу даху, на відміну від громіздких цегля-
них кладок;
• завдяки своїй конструкції, вентиляційні виходи Wirplast 
гарантують герметичність з’єднань на даху.

Perfecta Uniwersal Aerator
для металочерепиці

Normal
для профнастилу і

фальцевих панелей для усіх видів покрівлі для вентиляції 
покрівельного 

простору
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Вентиляційну стрічку рекомендується встановлю-
вати під коньок для збереження якісної вентиляції 
та захисту конькового вузла від потрапляння снігу 
взимку. 

Конькова стрічка ROLL VENT — це одношарова 
вентиляційна стрічка для горизонтальних і похилих 
коньків. Виготовлена з профільованого листового 
алюмінію, поліпропіленового волокна з термічно 
затверділих волокон і клейкої бутилової стрічки. До-
датковим зміцненням з'єднання листового алюмінію 
і поліпропіленового волокна є зшивання цих двох 
матеріалів спеціальною ниткою.

Конькова стрічка захищає схил даху з боку 
конька від надування снігу, дощу, вологи, пилу 
і бруду. 

Завдяки різній ширині стрічки (180 і 240 мм) і 
клейкій бутиловій стрічці може застосовуватись 
майже для всіх видів покрівельного покриття, 
зокрема для металочерепиці і покрівельного 
профнастилу. Вентиляційна конькова стрічка 
стійка до УФ-випромінювання. 

Випускається у рулонах довжиною 5 мп.
Монтується швидко та просто.

Гребінь звісу Crest
Гребінь звісу призначений для захисту 

покрівельного простору від птахів, комах та 
гризунів. 

Виготовляється із полімеру розміром 60 мм, 
довжиною 1 м. 

Гребінь звісу міцний та гнучкий, стійкий 
до УФ-випромінювання, доб ре пропускає 
повітря, що вкрай необхідно для вентиляції. 

Сфера застосування: захист вен тиляційної 
щілини під покрівельним матеріалом в кар-
низному вузлі.

Монтаж: за допомогою цвяхів саморізів на 
планку обрешітки

Підпокрівельний простір повинен добре вентилюватись для видалення водяної пари та 
конденсату з-під покрівельного матеріалу та з шару утеплювача, тому кожен проліт між 
кроквами має вентиляційну щілину. Крізь цю щілину під покрівлю можуть потрап ляти 
птахи, листя та сміття, через те вентиляційна щілина повинна бути захищеною. Для 
цього застосовують гребінь звісу або перфоровану карнизну стрічку.

Вентиляційна конькова стрічка
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ВЕНТИЛЯЦІЯ

Призначення перфорованої карнизної стрічки: 
- перешкоджання проникненню під покрівлю комах, 

птахів, гризунів; 
- задуванню листя; 
- забезпечення вільного руху повітря крізь щілину, 

утворену контробрешіткою.

Переваги: 
- не перешкоджає вільному руху повітря;
- має великий термін експлуатації.
Має ширину 5 або 10 см та довжину 5 м.

Перфорована карнизна стрічка Grid Roof

RAL
9005

RAL
8019

RAL
8004

RAL
9003

Вентиляційна решітка UV 2000 за-
стосовується для створення вентиля-
ційного отвору в гідроізоляції холодних 
покрівель, а також для створення 
вентиляційного каналу на карнизі по-
крівлі. 

Вентиляційна решітка використову-
ється також для забезпечення венти-
ляції дахів, на яких застосовано гідро-
ізоляцію з низькою паропропускною 
здатністю (гідробар'єр та ін.)

Вентиляційна 
решітка UV 2000
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СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Сфера застосування: використовуються для швидкої та надійної герметизації димарів, 
камінних виходів, систем вентиляції, електричних ви-
ходів, антен, щогл та інше. Можна застосовувати для 
всіх видів покрівельних покриттів.
Переваги: 
- стійкі до будь-яких погодних умов: сніг, лід, дія озону, 
УФ-променів і забруднень атмосфери;
- температура використання: від -55 до +135ºС;
- гарантована температуростійкість: +135ºС.

Ущільнювач покрівельних виходів труб

Спеціально розроблена конструкція основи дозволяє встановлювати ущільнювачі 
на покрівлі будь-якої конфігурації. Проста і надійна конструкція ущільнювача дає змогу 
встановлювати його протягом 10-ти хвилин.

Ущільнювач Діаметр, min/max, мм
PGMF1 6-50
PGMF2 32-76
PGMF3 60-102
PGMF4 76-152

Ущільнювач Діаметр, min/max, мм
PGMF5 102-178
PGMF6 127-228
PGMF7 152-280
PGMF8 178-330

Принцип монтажу
Виріжте отвір, що менше 
діаметру труби на 20%

Надягніть ущільнювач
 на трубу

Вирівняйте фланець 
по формі покрівлі Нанесіть герметик Закріпіть ущільнювач 

саморізами

Стик між металочерепицею і димарем є одним з найбільш вразливих місць на покрівлі. 
Його герметизація — процес тривалий і трудомісткий. Стрічка для обробки примикань 
дозволяє забезпечити надійність вузла. Виготовлена з 
високоякісних матеріалів, що мають підвищену стійкість до 
процесів старіння, вигорання і дії температури. Стрічка може 
бути застосована в усіх місцях вигинів і з’єднань на покрівлі. 
Продукція пропонується в 5-метрових рулонах. Ширина ру-

лону 300 мм. 
Стрічка AL дозволяє 

швидко та надійно гер-
метизувати з’єднання 
при монтажі комірів та 
примикань.

Оздоблена клейким 
бутиловим шаром.

Монтується до сухих 
очищених поверхонь.

Стрічка AL для ущільнення з’єднань

Рекомендуємо ущільнювачі застосовувати разом з герметиком Geocel 2300.
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Це ізоляційний ущільнюючий матеріал, що поєднує у собі гідро-, звуко-, вібро- та теплоізо-
ляційні властивості. Застосовуються для щільного стикування профілів металевого каркасу, 
а також для забезпечення необхідної вібро-, звукоізоляції та ліквідації містків холоду при 
монтажі фасадних систем з використанням внутрішніх стінових касет, облицювальних PS-
панелей та касетонів. Вологостійкі — забезпечують збереження експлуатаційних характе-
ристик при контакті з водою. 

 Термо- та EPDM-прокладки

Ущільнювач EPDM 3х10 мм призначений для ущільнення повздовжніх напусків профнас-
тилів в покрівельних конструкціях з малим ухилом покрівлі. Вологостійкий.

Герметик будівельний
Однокомпонентний трьохполімерний бу-
дівельний герметик вищої якості GEOCEL 
2300 призначений для герметизації по-
крівлі, з’єднань її елементів, водостоків, 
температурних швів та інше. 
Використовується для поверхонь з металу 
(цинку, міді, алюмінію, тощо), цегли, бетону, 
каменю, мармуру, скла, дерева, бітуму, 
пластику.

Переваги:
- добре прилипає до усіх будівельних по-
верхонь, навіть вологих, неочищених та 
маслянистих; 
- швидко полімеризується і перешкоджає 
проникненню води; 
- може застосовуватись під час дощу або 
при температурі нижче 0оС;
- не тріскається, стійкий до розриву, витримує 
деформацію на розтягування більше 80%;
- захищає металеві поверхні від іржі; 
- захищає від води бетонні, цегляні і кам’яні 
поверхні;
- стійкий до ультрафіолетових променів;
- легко фарбується.
Забезпечує довговічність з’єднань близько 
50 років!
Постачається в тубах місткістю 305 мл.

Ущільнювачі фігурні
Фігурні ущільнювачі мають форму, яка співпадає  з формою 
покрівельного матеріалу. 
Пропонуємо такі види фігурних ущільнювачів до коньку, 
карнизу або обидва в комплекті для:
- металочерепиці Шафір та Крон;
- профнастилів Т18U, Т20, Т35, Т40, Т57, Т60, Т92, Т135.
Сфера застосування: ущільнення коньків, примикань та 
карнизів.

Ущільнювач з фільтраційної піни “клин”
Ущілюнювач “клин” відмінно 
захищає коньковий вузол від 
потрапляння снігу. Забезпечує 
вільну вентиляцію конькового 
вузла. 
Для зручності монтажу оснаще-
ний клейкою стрічкою.

Переваги:
- зручний в монтажі;
- не перешкоджає вентиляції;
- зносостійкий.
Сфера застосування: 
ущільнення коньків.
Розміри: 50х30 мм, довжина 1 м.

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ
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Розкладні схо-
ди FAKRO га   -
ра н   тують лег-
кий та зруч ний 
вихід на гори-
ще. 
Скла даються 
і ховаються в 
стелю, не змен-
шуючи площу 
житлового при-
міщення. 

Комір для комина GZK дає можли-
вість легко виконати щільне і естетич-
не сполучення комина з покрівельним 
матеріалом і значно скорочує час ви-
конання обрамлення комина.  

Сходинка технічна 
RSB дає можливість 
легко і безпечно вийти 
на дах для різноманіт-
них робіт, наприклад 
чищення димаря.

Даховий вилаз 
призначе ний 
для швид   кого і 
лег кого виходу 
на дах для 
його обслуго-
вування.

WGI

ДАХОВІ ВІКНА

ДАХОВІ ВІКНА

LWS                 
LWK             
LTK

LST            LMK

FTS

FTP-V
FTS-V

Обертальне вікно FT — це найпопулярніша, проста і на-
дійна конструкція дахових вікон. 

Конструкція завісів, розміщених на центральній гори-
зонтальній осі вікна, дозволяє залишити вікно привідкри-
тим, а також обернути раму навколо своєї осі на 180º і 
зафіксувати за допомогою фіксатора, щоб зручно поми-
ти зовнішній бік склопакету.

Виготовлені із соснової дереви-
ни, обробленої антисептиком у 
вакуумній камері, і тричі покритої 
акриловим лаком.
Ручка, розміщена в нижній час-
тині вікна, дозволяє максимально 

зручно користуватися вікном.
Монтується в даху з кутом нахилу 

від 15 до 90º за допомогою ущі  ль     ню  -
ючого коміра.

Вікно доповнює широка гама аксесуарів.

FTP-V Electro
FTU-V

FGH-V GaleriaFGH-V Galeria
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МАНСАРДНІ ВІКНА

GTL і GXL – виходи 
на дах для приміщень, 
що опалюються.

GVT і VLT– виходи для 
приміщень, що не опа-
лються

Виходи на дах

МАНСАРДНІ ВІКНА
Дерев’яні
(моделі GGL, GPL, GZL, GTL, GXL, GDL, GHL)

З поліуретановим покриттям
(моделі GGU, GPU)

Оптимальний комплект продукції
Забезпечує освітлення, ефективну вентиляцію, надійне встановлення, швидке та гарне 
оздоблення, енерго збереження та «клімат-контроль» приміщення влітку та взимку.
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Для надання покрівлі та карнизам бу-
динку закінченого і акуратного вигляду, 
знизу їх підшивають.

Підшивка може виконуватися за допо-
могою софітів або профнастилу.

Софіти Royal Soffit є одними з найкра-
щих: 

- стійкі до ударів; 
- не змінюють колір; 
- не пліснявіють і не вражаються гриб-

ком; 
- монтаж можна проводити у будь-яку 

пору року; 
- не підтримують горіння, не токсичні, 

що дозволяє використовувати їх в спеці-
альному будівництві з підвищеними ви-
могами до пожежобезпеки і стійкості до 
агресивних середовищ: АЗС, станції тех-
обслуговування, медичні установи.

Софіти з перфорацією використовують-
ся для вентиляції підпокрівельного про-
стору та вентфасадів, але в цьому ви-
падку монтаж супердифузійної мембрани 
має свою специфіку (дивись інструкцію з 
монтажу). Або необхідно застосовувати 
вентиляційну решітку UV-2000.

При підшивці карнизів профнастилом 
або софітом без перфорації гідроізоля-
цію виводять на зовнішній край карниз-
ного вузла. В цьому разі конденсат стікає 
до водостічної ринви. При цьому стіна 

захищена від попадання на неї вологи. 
Вентиляція здійснюється через повітря-
ну щілину в карнизному вузлі. Тому не-
має необхідності в перфорації матеріалу 
підшивання. Панель Royal Soffit: довжи-
на 3,66 м, ширина 340 мм, кількість шт в 
коробці —16, вага коробки — 35  кг.

Кольори, наявні на складі:
- білий;
- коричневий;
- бежевий;
- піщаний;
- золотий дуб.

ПІДШИВКА ДЛЯ ЗВІСІВ І КАРНИЗІВ
ЗВІСИ ТА КАРНИЗИ
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УТЕПЛЮВАЧІ

Утеплення скатної покрівлі:
вітрозахисна плівка;
утеплювач товщиною 25 см;
пароізоляційна плівка.

Утеплення покриття:
утеплювач товщиною 25 см.

Утеплення підлоги на лагах:
утеплювач товщиною 5-10 см
Система утеплення зовнішніх 
стін, фасад (штукатурка) 
утеплювач товщиною 12 см.

Утеплення багатошарової 
стіни
утеплювач товщиною 10-15 см

Ізоляція перегородки
утеплювач товщиною 5-10 см

Утеплення підлоги по ґрунту
утеплювач товщиною 8-10 см

1

2

3
4

5

6

7

Для оптимального використання властивостей кам’яної вати, для кожної конструкції ре-
комендується застосовувати відповідний вид теплоізоляційних матеріалів для утеплення 
горищ (мансард), зовнішніх стін, перегородок та підлог.

Бруски
вздовж крокв

Вітроізоляція з 
паропропуск ною здатністю

Sd <0,03 м (мембрана)

Несучий профіль, 
наприклад, типу С

для кріплення облицювання

Облицювання приміщення
(напр., гіпсокартонні листи)

Пароізоляція використову-
ється в мокрих приміщеннях

(наприклад, кухня / ванна)

Металочерепиця
по обрешітці

Повітряний
прошарок

Водяна
пара

1 шар
Утеплювач товщиною 
15-20 см

2 шар
Утеплювач товщиною  
10-15 см

Дистанційна
підвіска типу С

Двошарове утеплення мансарди
Рекомендована товщина ізоляції в енергозберігаючій мансарді становить 25-30 см. Ця 
товщина більша, ніж стандартна висота крокв 15-20 см. Другий шар ізоляції прикриває 
дерев’яні елементи (крокви), через які втрачається значна частина тепла. 

Утеплення мансарди нещільного типу від водяної пари

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Утеплення мансарди
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ІНОВАЦІЇ

З 2012 року компанією «Пру-
шиньскі» запроваджено вироб-
ництво покрівельних і фасадних 
матеріалів з суперстійким по-
лімерним покриттям PURMAT®,  
а з 2014 року — з новим супер-
стійким полімерним покриттям 
PURLAK®, які відрізняються зов-
нішнім виглядом, але схожі за ха-
рактеристиками.

З 2012 року компанією «Пру-
шиньскі» запроваджено вироб-

З 2012 року компанією «Пру-

PURLAK® і PURMAT®  — нова якість 
покрівельних матеріалів «ПРУШИНЬСКІ»!

Гарантія на полімерне покриття PURLAK® і PURMAT® складає 30 років!

Покриття PURMAT® візуально нагадує 
крупнозернистий матовий поліестер, але 
має значно кращі властивості:

- висока стійкість до агресивного зовніш-
нього середовища (рекомендується для 
застосування у промислових зонах, на 
морському узбережжі та інше);

- висока стійкість до подряпин;
- завдяки товстому поліуретановому ша-

ру (50 мк) PURMAT® дуже стійкий до УФ-

випромінювання, тому вироби з нього стій-
кі до знебарвлення;

- має привабливий вигляд (покриття — 
матоване та фактурне);

- покриття PURMAT® дуже добре підда-
ється профілюванню завдяки тому, що 
PURMAT® є дуже твердим та еластичним.  

Покриття PURMAT® доступне для замов-
лень у таких стандартних кольорах: RR011, 
RR023, RR028, RR033, RR750, RAL8017. 

Порівняння показників видів полімерного покриття

Покриття Поліестер Матовий 
поліестер

PURMAT/
PURLAK

Товщина покриття, мк 25 35 50
Міцність при зворотньому ударі, Дж 5-10 5-10 10-18

Міцність при розтягуванні по Еріксену, мм не менше 6 не менше 6 не менше 8
Міцність при вигині на 180о не більше 2,5 т не більше 2 т не більше 1 т

Твердість покриття Н-2 Н 2-3 Н  не менше 3 Н
Стійкість в камері сольового туману, год 500 500 1000

Нове полімерне покриття PURLAK® ві-
зуально нагадує глянцеве покриття по-
ліестер, але має такі ж властивості, як і 
PURMAT®:

- завдяки товстому поліуретановому ша-
ру (50 мк) PURLAK® дуже стійкий до УФ-
випромінювання, а вироблені з нього ма-
теріали стійкі до знебарвлення;

- має відмінну стійкість до корозії та агре-
сивного зовнішнього середовища;

- має високу стійкість до подряпин;
- якнайкраще підходить для використан-

ня в суворих кліматичних умовах.   
Покриття PURLAK® доступне для замов-

лень у таких стандартних кольорах: RR028, 
RR750, RAL7024, RAL8017, RAL9005. 

Характеристики покриття PURMAT®

Характеристики покриття PURLAK®
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Поліестер матовий 
крупнозернистий (35 мк) PURLAK® (50 мк)

Стандартний колір для товщини листа: (1) - 0,5 мм;  (2) - 0,7 мм;  (3) - 0,45 мм

RAL 1002

пісок

RAL 1021

жовтий

RAL 3016

корал

RAL 5010

синій

RAL 7000

сірий

RR 032

темно-коричневий

RAL 7024

графіт

RR 011/RAL 6020

зелений

RR 033

чорний

RAL 8017

коричневий

RR 011

зелений

RR 023

графіт

RR 033

чорний

RR 750

теракотовий

RR 028

вишня

RAL 3005

гнила вишня

RAL 6005

темно-зелений

RAL 1015

світло-бежевий

RAL 3005

гнила вишня

RR 028/RAL 3011

вишня

RAL 5005

темно-блакитний

(3)

RAL 6005

темно-зелений

RAL 7035

світло-сірий

RAL 8004

теракотовий

RAL 8016

світло-коpичнeвий

RAL 9005

чорний

RAL 9002

молочно-білий

RAL 9003

сніжно-білий

(3)

RAL 9006

металік

RR 023

графіт

RR 028

вишня

RR032/RAL8019

темно-коричневий

RR 750

теракотовий

RAL 8017

коричневий

ТАБЛИЦЯ КОЛЬОРІВ ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ
Поліестер (25 мк)

RAL 6029

світло-зeлeний

RAL 9010

білий

RAL 7016

темно-сірий

PURMAT® (50 мк)

RR 028

вишня

RAL 7024

графіт

RAL 8017

коричневий

RAL 9005

чорний

RAL 8004

теракотовий

коpичнeвий

RAL 8017

Алюцинк (185 г/м2)




