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Ітера Трейд – компанія з досвідом роботи на ринку понад 14 років. Головною 
ознакою нашої успішності є довіра приватного покупця і визнання забудовни-
ків громадського та промислового масштабу.

Кожного дня ми доводимо: сучасні будівельні матеріали, виготовлені за ос-
танніми технологіями, можуть бути доступними! Саме тому використовується 
якісний підхід до створення асортименту: обираємо продукт визнаний світом, 
перевіряємо в експлуатації і пропонуємо покупцеві за найнижчою ціною зав-
дяки офіційному дилерству.

Сьогодні Ітера Трейд є офіційним дилером таких європейських брендів як 
ROCKWOOL, BAUMIT, RUUKKI, RANNILA, KATEPAL, IKO, BRYZA, GERARD, FAKRO, 
VELUX, DELTA DORKEN, GALECO, VILPE тощо, і перелік лише збільшується.

Якість – характеристика застосовна до всього, тож ми вимогливі до себе не 
тільки з приводу асортименту. Співпраця з Ітера Трейд – це також уважне об-
слуговування, професійні консультації інженерів, дотримання термінів постав-
ки завдяки власному складу в межах Києва. Високий рівень кваліфікації на-
ших фахівців досягається постійним навчанням і контролем знань, обміном 
досвіду з партнерами.

Отримати професійну консультацію та обрати вигідну пропозицію можна на 
офіційному сайті iteragroup.com.ua або за телефоном 044-578-12-22.
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Кам'яна вата ROCKWOOL - екологічний утеплювач для створення 
затишного мікроклімату в приміщенні, забезпечення акустичного 
комфорту та вогнезахисту будинку. Термін служби природного 
матеріалу перевищує 50 років, що робить базальтову вату вибором 
№1 для тепло- і звукоізоляції квартир та будинків.

гарантія економія вогнестійкість звукоізоляція екологічність
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БАЗАЛЬТОВА ВАТА

ROCKROLL

М’який мат з кам’яної вати щільністю 22 кг/м3. Легко монтується. Використову-
ється в конструкціях без навантаження на утеплювач. Наприклад, для утеплення 
скатних дахів, горища, перекриттів з дерева, підлоги на лагах.

λД=0,044 Вт/(м·K) 
Розміри мату - 3500х1000х150, 2500х1000×100 мм

FRONTROCK SUPER

Двошарові плити базальтової вати для утеплення фасаду. Щільність зовнішнього 
шару - 150 кг/м3. Внутрішній шар адаптується до нерівностей стіни, а зовнішній 
формує рівну поверхню для штукатурки або клінкерної плитки.

λБ=0,0377 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×600 мм  
Товщина - 50, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200 мм

ROCKTON

Це повний акустичний комфорт у поєднанні з утепленням. Ідеально підходить 
для внутрішньої звукоізоляції приміщення, використовується для підлоги та 
стелі, внутрішніх стін та перегородок. Rockton поглинає гучні звуки, адже плити 
товщиною 100 мм відносяться до класу звукопоглинання А.

λБ = 0,0375 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×610 мм 
Товщина - 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм

SUPERROCK

Універсальні базальтові плити для тепло- та шумоізоляції.

Щільність - 38 кг/м3. Підходить для утеплення скатної покрівлі, підвісної стелі, 
вентильованого фасаду, перекриттів, перегородок, підлоги на лагах, балкону, 
стін з фасадними панелями, тришарових та каркасних стін.  

λБ=0,0381 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×610 мм 
Товщина - 50, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 200 мм

ROCKMIN

М'яка базальтова вата щільністю 26 кг/м3. Використовується в конструкціях 
без навантаження на утеплювач, тобто на мансардах та горищах, в підвісних 
стелях, скатних покрівлях, каркасних стінах та перегородках, дерев'яних бру-
сових перекриттях, підлозі на лагах.

λБ=0,0395 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×600 мм 
Товщина - 50, 100, 150 мм
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Для багатоповерхівок та торгівельних центрів базальтова вата 
ROCKWOOL є зразковим рішенням, адже вона гарантує відповідність 
споруди всім стандартам безпеки.

Нашу компанію та продукцію ROCKWOOL вже обрали мережі Ашан 
та Fozzy Group, забудовники ТРЦ "Блокбастер" тощо.

гарантія економія вогнестійкість звукоізоляція екологічність
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БАЗАЛЬТОВА ВАТА

VENTIROCK PLUS

Двошарові плити кам’яної вати з щільністю зовнішнього шару - 90 кг/м3, вну-
трішнього - 50 кг/м3. Призначені для утеплення зовнішніх стін з вентильованим 
прошарком, cтін з панельним фасадом, стін з кам’яним або скляним фасадом, 
каркасних конструкцій, тришарових стін та перегородок.

λБ=0,0362 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×600 мм 
Товщина - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200 мм

VENTIROCK F PLUS

Базальтова вата з градацією щільності. Відрізняється від VENTIROCK PLUS 
зовнішнім покриттям зі скловолокна, що створює надійний захист та ізоля-
цію. Використовуються для зовнішніх стін з облицюванням сталевими або 
дерев’яними панелями, склом, каменем.

λБ=0,0362 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×600 мм 
Товщина - 30, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 мм

MONROCK MAX E

Жорсткі двощільністні плити з гідрофобним просоченням. Зовнішній шар - 220 
кг/м3, внутрішній - 113 кг/м3.

Унікальна позиція для теплоізоляції плоскої невентильованої покрівлі, яка має 
найкращі теплотехнічні властивості серед аналогів.

λБ=0,0377 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 2020x1200 мм 
Товщина - 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 
                    160, 170, 180, 190, 200, 240, 250 мм

STEPROCK HD

Міцні та жорсткі плити з кам’яної вати щільністю 140 кг/м3, здатні витримувати 
вагоме навантаження. Застосовуються для тепло та звукоізоляції підлоги під 
стяжку, підлоги на перекриттях, ізоляції по ґрунту.

λД=0,039 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 1000×600 мм 
Товщина - 20, 30, 40, 50, 100 мм

ROOFROCK 30E

Базальтова вата з покращеними технічними характеристиками та щільністю 
100 кг/м3. Використовується в якості нижнього шару для теплоізоляції плоских 
невентильованих дахів.

λБ=0,036 Вт/(м·K) 
Розміри плити - 2020x1200 мм 
Товщина - 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 
                    160, 170, 180, 190, 200 мм
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Окрім вогнезахисту та утеплення власне споруди, ROCKWOOL 
пропонує широкий вибір вогнетривкої технічної ізоляції для ок-
ремих елементів: несучих металоконструкцій, повітропроводів, 
трубопроводів, вентиляції, димоходів, електрофільтрів, котлів тощо. 

гарантія економія вогнестійкість звукоізоляція екологічність
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БАЗАЛЬТОВА ВАТА

CONLIT MAT

Термостійкий мат з базальтової вати щільністю 80 кг/м3. Прошитий нержаві-
ючою сіткою, облицьований фольгою з зовнішньої сторони.

Використовується для конструкцій з підвищеними вимогами до міцності, на 
кшталт енергетичних котлів, сталевих димоходів, електрофільтрів та ін. 

λБ=0,039 Вт/(м·K) за температури 50 0C 
Межа вогнестійкості - 3 години 
Максимальна температура - 640 0C 
Розміри мату - 6000x1000x30, 3500x1000x70 мм

ALU LAMELLA MAT

Негорючий мат з одностороннім фольгуванням щільністю - 37 кг/м3. Призна-
чений для теплової, антиконденсатної та звукової ізоляції.

Застосовується для трубопроводів, вентиляції, повітроводів, резервуарів, саун 
тощо.

λБ=0,050 Вт/(м·K) за температури 50 0C 
Максимальна температура - 250 0C 
Розміри мату - 10000x1000x20, 8000x1000x30, 6000x1000x40, 5000x1000x50, 
4000x1000x60, 3000x1000x80, 2500x1000x100 мм

OTULINA

Негорюча антиконденсантна теплоізоляція для труб, зовні армована алюміні-
євою фольгою. Знижує ризик корозії сталевих елементів.

Використовується для труб опалення та гарячого водопостачання, технологіч-
ного тепла, теплових вузлів.

λБ=0,043 Вт/(м·K) за температури 50 0C 
Максимальна температура - 250 0C 
Довжина - 1000 мм 
Товщина ізоляції - 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мм

FRONTROCK L

Ламельні плити з кам’яної вати щільністю 78 кг/м3. Негорюча теплоізоляція 
для вогнезахисту залізобетонних перекриттів або утеплення нестандартних 
фасадів під штукатурку та клінкерну плитку.

λБ=0,0389 Вт/(м·K) 
Розмір ламелей - 1200х200 мм 
Товщина - 50, 100, 120, 150, 200 мм

STROPROCK G

Ламельні плити з кам’яної вати оштукатурені з одного боку. Краї ламелей зрізані 
під кутом 450. Щільність - 78 кг/м3, клас вогнестійкості НГ.

Призначені для тепло- та вогнезахисту стелі, перекриттів, зовнішніх стін (цегля-
них, монолітних, збірних).

λБ=0,0389 Вт/(м·K) 
Розмір ламелі - 1000х200 мм 
Товщина - 50, 80, 100, 120, 150, 200 мм
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Baumit - це австрійська якість на захисті фасаду. Довговічність, 
інноваційність, простота застосування та необмежені можливості 
дизайну - ось основні характеристики штукатурних сумішей від 
світового лідера. Екологічне покриття створено з думкою про 
мікроклімат в приміщенні.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ШТУКАТУРКА

SILIKON TOP

Штукатурна суміш на силіконовій основі із фактурою "баранець" або "короїд". 
Призначена для ручного та механізованого нанесення на вапняно-цементні 
штукатурки, бетон та інші мінеральні основи, мінеральні та дисперсійні фарби.

Властивості - довговічна, самоочищувальна, паропроникна, водовідштовху-
вальна, стійка до атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів.

Об'єм - 25 л

GRANOPOR TOP

Професійна штукатурна суміш на акриловій основі з фактурою "баранець" або 
"короїд". Для декоративного оздоблення ззовні та всередині будівель. 

Властивості - тонкошарова, еластична, екологічно безпечна, гідрофобна, стій-
ка до механічних навантажень та атмосферних впливів, ультрафіолетового 
випромінювання і впливу мікроорганізмів. 

Об'єм - 25 л

CREATIV TOP

Моделююча штукатурна суміш на силіконовій основі для створення індивіду-
ального дизайну. Виробляється в шести варіантах залежно від розміру фракції 
наповнювача.

Властивості - екологічна, еластична, тонкошарова, довговічна та стійка до 
зовнішніх впливів, вигоряння.

Об'єм - 25 л

SILIKAT TOP

Силікатна штукатурна суміш з декоративною структурою "короїд" або "бара-
нець". Для ручного та механізованого нанесення. 

Властивості - тонкошарова, екологічна, паропроникна, довговічна, гідрофобна, 
стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів. 

Об'єм - 25 л

STAR TEX

Склосітка для влаштування армувального гідрозахисного шару в системі 
теплоізоляції Baumit та зміцнення шпаклівних шарів на фасаді.

Властивості - екологічна, лугостійка, плетена, міцна, еластична.

Розмір чарунки - приблизно 4 x 4,5 мм 
Ширина - 110 см 
Пакування - 55 м2 в рулоні
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Фарби Baumit не лише мають найширшу палітру обсягом 888 
кольорів, а й самостійно справляються із забрудненнями завдяки 
використанню фотокаталізатора та нанотехнологій.

Спеціальний захисний шар зберігає інтенсивність кольору на 
протязі багатьох років.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ФАРБИ

SILIKON COLOR

Фарба на силіконовій основі для створення захисного шару. Призначена для 
ручного та механізованого нанесення на мінеральні основи, акрилові та силі-
конові фарби. 

Властивості - тонкошарова, еластична, довговічна, самоочищувальна, паропро-
никна, водовідштовхувальна, стійка до атмосферних впливів, ультрафіолету, 
мікроорганізмів.

Об'єм - 5 л, 14 л

NANOPOR COLOR

Воднодисперсійна нанофарба на основі калієвого скла для ручного та механі-
зованого нанесення. Створює довговічний захисний шар на нових та старих 
мінеральних основах, силікатних покриттях, фасадних теплоізоляційних системах. 

Властивості - екологічна, самоочищувальна, гідрофобна, стійка до ультрафіолету 
та механічних пошкоджень, мікроорганізмів, атмосферних впливів.

Об'єм - 14 л

SILIKAT COLOR

Силікатна фарба. Призначена для влаштування захисного шару по підготовле-
ним новим і старим мінеральним основам, силікатним покриттям.

Властивості - екологічна, паропроникна, довговічна, гідрофобна, стійка до 
забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолету, мікроорганізмів.

Об'єм - 14 л

GRANOPOR COLOR

Акрилова фарба. Призначена для влаштування захисного шару по підготовле-
ним новим і старим мінеральним основам, акриловим покриттям. 

Властивості - екологічно безпечна, гідрофобна, стійка до механічних наванта-
жень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання і впливу 
мікроорганізмів.

Об'єм - 14 л

PURA COLOR

Преміальна акрилатна фарба. Призначена для захисту та дизайну фасадів в 
яскравих кольорах, влаштування системи теплоізоляції Baumit.

Властивості - розширена палітра, екологічність, еластичність, водостійкість, 
паропроникність, стійкість до забруднень, ультрафіолету, атмосферних впливів, 
мікроорганізмів.

Об'єм - 14 л
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Baumit пропонує не лише безліч рішень для дизайну фасаду, а й 
повноцінні лінійки матеріалів для створення дихаючої та довго-
вічної теплоізоляції.

Кожна лінійка включає штукатурку, грунтовку, фасадну сітку та 
клейову суміш.

гарантія економія стійкість до змін 
температур

міцність екологічність
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КЛЕЙ

STARCONTACT

Професійна клейова суміш для фіксації та армування базальтової вати чи пі-
нополістиролу. Відноситься до преміальної лінійки теплоізоляції Baumit.

Властивості - універсальна, високоеластична, морозостійкість - понад 75 ци-
клів, паропроникна, модифікована, адгезія до мінеральної основи – 0,8 мПа, 
екологічна.

Упаковка - 25 кг

PROCONTACT

Клейова суміш для утеплення фасаду базальтовою ватою, пінопластом, ек-
струдованим пінополістиролом. Є частиною спеціальної серії товарів для 
теплоізоляції від Baumit.

Властивості - високоеластична, морозостійка, універсальна, паропроникна, 
модифікована, адгезія до мінеральної основи - 0,75 мПа, екологічна.

Упаковка - 25 кг

BAUCONTACT

Мінеральна шпаклювальна суміш для приклеювання пінополістирольних плит 
до фасаду.  Відноситься до доступної лінійки теплоізоляції від Baumit.

Властивості - еластична, морозостійка, паропроникна, адгезія до мінеральної 
основи - 0,8 мПа, екологічна.

Упаковка - 25 кг

FLEXUNI

Цементна клейова суміш для плитки. Підходить для облицювання душових, 
ємностей для зберігання води, балконів, терас, підлог з водяним підігрівом, 
експлуатованих покрівель, фасадів та ін.

Властивості - високоеластична, тиксотропна, модифікована, водо- і морозостійка.

Упаковка - 25 кг

UNIPRIMER

Універсальна грунтовка на основі органічного сполучного з кварцевим піском. 
Призначена для вирівнювання поглинаючих властивостей основи, поліпшення 
адгезії та вологостійкості.

Підходить для підготовки мінеральних основ під органічні та мінеральні деко-
ративно-штукатурні покриття Baumit.

Упаковка - 14 л
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Лінійки для підготовки поверхні використовуються в комплексі 
з іншими продуктами Baumit для гарантії надстійкого покриття.

Виробник пропонує високоякісні суміші для вирівнювання поверхні, 
мурування та цегляної кладки.

гарантія економія стійкість до змін 
температур 

міцність екологічність
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СУМІШІ

SOLIDO E225

Самовирівнююча цементно-піщана суміш призначена для влаштування стяжок 
підлоги товщиною 12-80 мм та міцністю на стиск не менше 23 МПа.

Підходить для влаштування підлогових стяжок по жорстких основах, розділь-
ному шарі, а також для підлог з підігрівом. Може слугувати підготовкою на 
балконах та терасах, облаштованих гідроізоляцією.

Упаковка - 25 кг

MPI 25

Цементно-вапняна штукатурна суміш для всіх видів мінеральних основ. При-
значена для механізованого та ручного нанесення, використовується всередині 
приміщення. Для підготовки поверхні наноситься цементний обризг.

Властивості - модифікована, високопаропроникна, високоадгезійна, екологічна.

Упаковка - 25 кг

MPA 35

Цементно-вапняна штукатурна суміш для вирівнювання будь-яких поверхонь у 
житлових і нежитлових приміщеннях з нормальною або підвищеною вологістю. 
Підходить під декоративну штукатурку, фарбу та інші облицювання.

Властивості - модифікована, високопаропроникна, високоадгезійна, екологічна.

Упаковка - 25 кг

KLINKER S

Мурувальна суміш для облицювання клінкерною цеглою або блоками з природ-
них і штучних каменів. Представлена у 7 насичених кольорах. На час твердіння 
потребує захисту від погодних впливів.

Властивості: мінеральна, модифікована, атмосферостійка, стійка до утворення 
висолів розчинна суміш.

Упаковка - 25 кг

THERMOMORTEL 50

Легка суміш для кладки блоків або цегли з високими теплоізоляційними 
властивостями. Виконана на основі гідравлічного в’яжучого з перлітом.

Властивості: модифікована, високоадгезійна, теплоізоляційна, паропроникна, 
водо- та морозостійка, екологічно безпечна.

Упаковка - 20 кг або 40 л
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Жодні будівельні роботи не обходяться без супутніх матеріалів та 
кріплень. Від якості найменшої деталі часто залежить успішність 
всієї роботи та довговічність результату. Саме тому ми пропонуємо 
широкий асортимент супутньої комплектації від перевірених брендів.

гарантія економія стійкість до змін 
температур 

міцність екологічність
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КОМПЛЕКТУЮЧІ

ПРОФІЛЬ КУТОВИЙ З СІТКОЮ

Пластмасовий профіль з лугостійкою склосіткою з боків. Призначений для 
вирівнювання та посилення кутів будівлі, віконних і дверних прорізів. Полег-
шує оштукатурювання внутрішніх кутів, захищає штукатурку від пошкоджень 
та тріщин.

Довжина профілю - 2,6 м

Ширина сітки - 10 см – з одного боку, 15 см – з іншого

ПРОФІЛЬ ПРИМИКАЮЧИЙ З СІТКОЮ

Пластмасовий профіль з лугостійкою склосіткою з одного боку. Використо-
вується для влаштування примикань декоративної штукатурки до віконних/
дверних укосів. Забезпечує довговічну герметизацію та захищає штукатурку 
від тріщин.

Довжина профілю - 2,5 м

Ширина сітки - 10 см

ПРОФІЛЬ ЦОКОЛЬНИЙ

Алюмінієвий профіль з капельником забезпечує жорстку опору першого ряду 
утеплювача, захищає систему теплоізоляції від проникнення гризунів та по-
трапляння вологи під декоративні й армуючі шари.

Довжина профілю - 2,5 м

Розміри - 53, 103, 123, 153 мм

ДЕФОРМАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ E, V

Е-форм профіль з лугостійкою склосіткою слугує для герметизації прямих 
деформаційних швів, надійно закриваючи щілини між суміжними конструкці-
ями. V-форм профіль використовується для герметизації деформаційних швів 
у внутрішніх кутах. 

Довжина - 2-2,5 м

Ширина сітки - 10-15 см

ДЮБЕЛЬ

Дюбеля з пластмасовим цвяхом призначені для фіксації пінопласту. LTX 
підходить для цегляних або бетонних стін. LFN – для кріплення утеплювача 
на стінах з пустотілої цегли та керамічного блоку, легкого бетону, піноблоку, 
газобетону та ракушняка.

Дюбеля зі сталевими оцинкованими цвяхами використовуються для монтажу 
базальтової вати. LMX призначений для кріплення до цегляної, бетонної,  або 
кам’яної стіни. LFM підходить для стін з пустотілої цегли, керамічного блоку, 
легкого бетону, піноблоку, газобетону і ракушняка.
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Металочерепиця Ruukki - досконале поєднання фінської якості та 
лояльної ціни. Завдяки унікальному покриттю черепиця стійка до 
корозії, УФ-променей, механічних пошкоджень тощо.

Кожний з 4-х видів покриття має сертифікати якості. Гарантія на 
продукцію складає від 20 до 50 років.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ПОКРІВЛЯ

Технічні характеристики

Висота профілю - 39 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 1100 мм

Повна ширина - 1180 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м2 - 0,5 мм/4,7 кг

Покриття - Рolyester, Rough matt, Сrown BT, Pural matt BT

Технічні характеристики

Висота профілю - 43 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 1130 мм

Повна ширина - 1190 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м2 - 0,5 мм/4,5 кг

Покриття - Рolyester, Rough matt, Сrown BT, Pural matt BT

Технічні характеристики

Висота профілю - 55 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 1125 мм

Повна ширина - 1155 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м2 - 0,5 мм/4,8 кг

Покриття - Rough matt, Сrown BT, Pural matt BT

Технічні характеристики

Висота профілю - 80 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 988 мм

Повна ширина - 1039 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 м2 - 0,5 мм/5,30 кг

Покриття - Rough matt, Сrown BT, Pural matt BT

MONTERREY - це покрівля з невисоким профілем, яка органічно поєднується як з природним ландшафтом, так 
і з архітектурою будівлі. Модель Monterrey® - одна з найпопулярніших покрівельних моделей Ruukki завдяки 
своїм естетичним характеристикам та широкому вибору покриттів, кольорів.

DECORREY GRAND - ідеально підходить як для сучасного нового будівництва, так і для реконструкції старих 
покрівель. Завдяки висоті профілю стики листів на покрівлі стають майже непомітними. Decorrey Grand®  мар-
кується лазером на лицьовій стороні покрівельного листа з нанесенням логотипу, позначенням заводу-вироб-
ника (KV - Копилів, Україна) та дати.

ADAMANTE -  вишукана покрівля з невисоким профілем у середземноморському стилі. Широкий вибір кольорів 
дозволить будинку гармонійно виглядати на фоні будь-якого ландшафту. Якість та естетика Ruukki Adamante 
задовільнять найвибагливішого власника.

ARMORIUM - покрівельний профіль класу люкс з унікальним та виразним дизайном для великих покрівель. 
Створений для вибагливих клієнтів, що потребують найкращого. Ідеальний продукт для нового будівництва та 
реконструкції покрівель, Ruukki Armorium не має рівних в преміальному сегменті.
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В якості основи для черепиці та фальцу використовується сталь 
преміум класу зі зразковим шаром захисного покриття (кількість 
цинку - 275 г/м2). Для захисту покупців від підробки кожен сталевий 
лист позначається спеціальним маркуванням. Металочерепиця 
Ruukki - еталон якості!

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ПОКРІВЛЯ

Технічні характеристики

Висота профілю - 52 мм

Довжина кроку - 330 мм

Корисна ширина - 1140 мм

Повна ширина - 1190 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 шт. - 0,5 мм/3,8 кг

Покриття - Сrown BT

Технічні характеристики

Висота профілю - 26 мм

Крок хвилі - 196 мм

Корисна ширина - 1178 мм

Повна ширина - 1200 мм

Товщина матеріалу/маса на 1 шт - 0,6 мм/2,35 кг

Покриття - Сrown BT

Технічні характеристики

Висота профілю - 41 мм

Довжина кроку - 350 мм

Корисна ширина - 1185 мм

Повна ширина - 1213 мм

Корисна площа листа - 0,83 м2 

Покриття - Рolyester, Rough matt, Сrown BT, Pural matt BT

Технічні характеристики

Висота фальцю - 32 мм

Корисна ширина - 475 мм

Повна ширина - 505 мм

Максимальна довжина - 10 000 мм

Мінімальна довжина - 900 мм

Покриття - Рolyester, Rough matt, Сrown BT, Pural matt BT

FINNERA - надзвичайно надійна та практична. Революційна технологія загину краю листа забезпечує стійкість 
до погодних умов. Зручний модульний формат листів значно спрощує монтаж покрівлі та забезпечує відсут-
ність невиправданих залишків при складній конфігурації даху.

HYYGGE - продукт пропонується в двох варіантах: з тисненням канавки та без канавок. Завдяки такому рішен-
ню, а також відповідному зміщенню панелей під час монтажу можливо отримати три візерунки. Спеціально 
розроблена система оригінальних виливків забезпечує естетичний вигляд даху та гарантує його правильне 
функціонування.

FRIGGE - це сучасна естетична покрівля для будь-якого бюджету. Проста цікава форма і широкий спектр покрит-
тів та кольорів Ruukki Frigge - особливості, які відповідають очікуванням кожного клієнта. Сталева черепиця 
Ruukki Frigge має ряд унікальних властивостей, які позитивно впливають на процес монтажу.

CLASSIC - це високоякісна металева покрівля з незвичним виглядом. Її профіль нагадує традиційну фальцеву 
покрівлю, але в той же час він сучасний і стильний. Покрівля Classic® чудово поєднується з різними архітектур-
ними стилями і є гарним вибором для покрівель з невеликим ухилом.
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Rannila - лінійка металочерепиці у середньому ціновому сегменті 
від Ruukki. Металічна черепиця має довершену геометрію, вкрита 
вагомим захисним шаром цинку - 220 г/м2 та полімерним покрит-
тям. Гарантія від виробника становить 15 років.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ПОКРІВЛЯ

Технічні характеристики

Висота хвилі - 39 мм

Крок хвилі - 350 мм

Корисна ширина - 1100 мм

Довжина - від 500 до 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,45 або 0,50 мм

Покриття - PEMA

Технічні характеристики

Висота хвилі - 43 мм

Крок хвилі - 350 мм

Корисна ширина - 1130 мм

Довжина - від 500 до 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,45 або 0,50 мм

Покриття - PEMA

MONTERREY - це найпопулярніша форма хвилі, товщина металу 0,45 або 0,5 мм, покриття матове Polyester matt. 
На відміну від багатьох інших виробників, має кількість цинку 220 г/м2. Завдяки невисокому профілю, металу 
при виробництві використовується менше, що дає можливість зробити профіль більш бюджетним. При цьому 
якість покриття залишається на високому рівні. За статистикою більше ніж 40% бюджетної металочерепиці 
купують саме з цією хвилею. Бренд належить компанії RUUKKI, яка випускає металочерепицю RANNILA в се-
редньому ціновому сегменті.

DECORREY GRAND - це популярна форма хвилі з товщиною металу 0,45 або 0,50 мм, матовим покриттям Polyester 
matt. На відміну від багатьох інших виробників, має кількість цинку 220 г/м2. RANNILA - першопрохідці в області 
металочерепиці, адже саме під цим брендом був випущений перший профільований лист, що імітує черепицю. 
Продукт став настільки успішним, що його почали виготовляти всі імениті бренди, які працювали з металом. 
Тепер цей бренд належить компанії RUUKKI, яка випускає металочерепицю RANNILA в середньому ціновому 
сегменті. Щодо якості - фінський виробник не дає приводу для сумнівів.
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RanTech - металочерепиця економ класу виготовлена за фінськими 
технологіями на заводі Ruukki.

Сталь з полімерним покриттям виготовляється за індивідуаль-
ним замовленням компанії  Ruukki, а кінцевий продукт проходить 
жорсткий контроль якості.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ПОКРІВЛЯ

Технічні характеристики

Висота хвилі - 39 мм

Крок хвилі - 350 мм

Корисна ширина - 1100 мм

Довжина - від 500 - 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,40 або 0,45 мм

Покриття - PE, PEMA

Технічні характеристики

Висота хвилі - 43 мм

Крок хвилі - 350 мм

Корисна ширина - 1130 мм

Довжина - від 500 до 6000 мм

Товщина матеріалу - 0,40 або 0,45 мм

Покриття - PE, PEMA

MONTERREY - це найпопулярніша класична форма хвилі, виготовлена з металу товщиною 0,4 або 0,45 мм і з  по-
криттям Polyester. Доступна ціна на класичну форму хвилі та гарна якість сировини вже зробили її популярною 
на ринку покрівельних матеріалів. Металочерепиця RANTECH M виробляється на заводі Ruukki. Сировина для 
її виготовлення поставляється під замовлення, а самі листи прокочуються безпосередньо на потужностях за-
воду Рууккі. Завдяки постійному контролю та участі відомого фінського концерну, продукція може похвалитися 
винятковою якістю.

DECORREY GRAND - універсальний продукт з оптимальною формою хвилі, яка буде чудово виглядати на будь-
якій будівлі. Сучасний, оновлений профіль ідеально підходить як для нового будівництва, так і для реконструк-
ції старих будинків. Металочерепиця RANTECH DG виробляється на заводі Ruukki з металу зі вмістом цинку 140 
г/м2. Сировина постачається під замовлення концерну і виготовляється під його керівництвом. На лист нано-
ситься маркування RANTECH, що підтверджує справжність. Це унікальна пропозиція на ринку покрівельних 
матеріалів України.

27

ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE



КО
М

П
О

ЗИ
ТН

А
 Ч

ЕР
ЕП

И
Ц

Я

Композитна черепиця Gerard - унікальна покрівля преміум-класу. 
В якості покриття черепиці використовується природний гранулят 
каменів, стійкий до ультрафіолету, температур, непогоди. Невелика 
вага і товщина матеріалу полегшують монтаж та не перевантажу-
ють кроквяну систему.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

DIAMANT

Gerard Diamant - кульмінація всіх напрацювань компанії AHI Roofing за останні 
60 років. На створення цього профілю інженерів надихнув міцний і довговічний 
мінерал - алмаз.
Ширина листа - 1335 мм
Корисна ширина - 1270 мм 
Довжина листа - 398 мм
Кількість листів/м2 - 1,98
Мін. нахил - 140

SLATE

Стійка до корозії сталь із захисним шаром з алюмоцинка, покрита вулканічною 
кам'яною крихтою. GERARD SLATE створена за унікальною фірмовою технологією.
Ширина листа - 1335 мм
Корисна ширина - 1250 мм
Довжина листа - 368 мм
Кількість листів/м2 - 2,18
Мін. нахил - 150

CLASSIC

GERARD Classic - черепиця, яка буде актуальною, незважаючи ні на що: ні на 
нові архітектурні форми, ні на зміну поколінь. У класики завжди будуть свої 
шанувальники.
Ширина листа - 1320 мм
Корисна ширина - 1265 мм
Довжина листа - 369 мм
Кількість листів/м2 - 2,14
Мін. нахил - 120

SHINGLE

GERARD відтворив популярну черепицю, зберігши оригінальні переваги та до-
давши нові. GERARD SHINGLE, стилізована під пластини, легка та міцна, стійка 
до погодних умов. 
Ширина листа - 1320 мм
Корисна ширина - 1260 мм
Довжина листа - 396 мм
Кількість листів/м2 - 2,15
Мін. нахил - 150

MILANO

Черепиця Gerard Milano випускається в 13 відтінках: від антрациту до бургунді. 
Родзинка палітри - традиційний колір «під старовину» - Rustiqe.
Ширина листа - 1335 мм
Корисна ширина - 1215 мм
Довжина листа - 369 мм
Кількість листів/м2 - 2,23
Мін. нахил - 120
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Icopal - фінський виробник з досвідом понад століття, чиї інно-
вації надали бітумній черепиці сучасного вигляду. Бренд Ікопал 
символізує собою високу якість, оригінальний дизайн і багату 
палітру колірних рішень - більше 20-и відтінків. На всю продукцію 
надається гарантія 15 років. 

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

ХВІСТ БОБРА

Один з кращих матеріалів в даному сегменті, має перевагу у швидкості монтажу 
за рахунок самоклеючого шару. Форма нарізки імітує натуральну черепицю 
старої Європи.

Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Упаковка розрахована на - 3 м2

Вага - 10,7 кг/м2

ПРЯМОКУТНИК

Icopal Прямокутник – це ідеальна черепиця для використання не тільки на 
нових дахах, а й при реставрації старих покрівель - з плитки або руберойду.

Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Упаковка розрахована на - 3 м2

Вага - 11 кг/м2

ТРАПЕЦІЯ

Бітумна черепиця Icopal Трапеція має геометричну форму шестикутника. Ха-
рактеризується високою якістю сировини, дизайном і стійкістю до впливів 
зовнішнього середовища.

Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Упаковка розрахована на - 3 м2

Вага - 9 кг/м2

TEMA

Унікальна своїм тривимірним виглядом, досягнутим завдяки двокольоровій 
градації. Відмінно підійде для скатних покрівель з нахилом в 11 градусів.

Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Упаковка розрахована на - 3 м2

Вага - 8 кг/м2

CLARO

Гнучка бітумна черепиця, нарізана прямокутниками різної ширини. Колекція 
Claro відрізняється особливою еластичністю через використання спеціального 
SBS бітуму з модифікаторами.

Технічні характеристики 
Розмір гонту - 1000х317 мм
Упаковка розрахована на - 3 м2 
Вага - 8 кг/м2
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За 70 років виробництва фінська компанія зайняла настіль-
ки значну частину ринку, що в простому спілкуванні назву  
"Katepal" часто використовують замість терміну "м'яка покрівля". 
Високотехнологічне виробництво, якісна сировина та дизайн не 
залишають байдужими навіть найвибагливіших.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

ROCKY

Katepal Rocky – м'яка черепиця з модифікованого бітуму з цікавим дизайном, 
стійка до будь-яких негативних факторів. Це покриття витримає все: механічний 
вплив, навантаження, вітер, перепади температури, опади.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Упаковка розрахована на - 3 м2

Вага - 8 кг/м2

CLASSIC KL

Katepal Classic KL – однотонна бітумна черепиця. Вона буде захищати дах від 
будь-яких негативних впливів зовнішнього середовища. Покриття витримує 
нагрівання до 120 градусів.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Площа покриття упаковки - 3 м2

Вага - 8 кг/м2

MANSION

Черепиця з вдосконалених матеріалів з ламінацією і СБС-модифікованим 
бітумом. Форма нарізки - неправильний прямокутник, 4 забарвлення.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х374 мм
Площа покриття упаковки - 1,6 м2

Вага - 14,38 кг/м2

AMBIENT

Katepal Ambient перетворює котедж на середньовічний замок або фортецю. 
Різні за розміром пелюстки роблять покрівлю рельєфною, а 5 кольорів уріз-
номанітнюють дизайн.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х340 мм
Площа покриття упаковки - 2,18 м2

Вага - 11,47 кг/м2

KATRILLI

Katepal Katrilli – міцна та гнучка черепиця з чудовою термостійкістю. Підхо-
дить для нахилу 11,3° та більше. Створює ефект "об'ємної" покрівлі завдяки 
затіненню у верхній частині.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х317 мм
Площа покриття упаковки - 3 м2

Вага - 8 кг/м2
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Aquaizol - це українська бітумна черепиця зі значно нижчою ціною, 
проте гідною якістю. Про це свідчить 25-річна гарантія від вироб-
ника та використання сировини від світових постачальників.

Невеликий модельний ряд цілком компенсується широкою ко-
льоровою гамою.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ПОКРІВЛЯ

Технічні характеристики

Форма нарізки - неправильний прямокутник

Склад бітуму - АПП-модифікований бітум

Кількість шарів - один

Розмір гонту - 1000х320 мм

Вага гонту - 8 кг/м2

Площа покриття упаковки - 3 м2

Технічні характеристики

Форма нарізки - соти

Склад бітуму - АПП-модифікований бітум

Кількість шарів - один

Розмір гонту - 1000х320 мм

Вага гонту - 8 кг/м2

Площа покриття упаковки - 3 м2

МОЗАЇКА - це високоякісна гнучка покрівля, яку виробляють з АПП-модифікованого бітуму. Модифікований ма-
теріал в основі виключає втрату гнучкості чи еластичності при зміні температур. Гарантійний термін покриття 
для даху становить 25 років, але час експлуатації буде значно довшим. Колекція Мозаїка має форму нарізки у 
вигляді сот і випускається в 14 кольорових рішеннях. Це дозволяє створити неповторний малюнок, який буде 
витончено підкреслювати стиль вашого будинку.

АКЦЕНТ - гнучка покрівля з АПП-модифікованого бітуму та формою нарізки у вигляді неправильного прямокут-
ника. Гарантійний термін складає 25 років, але прослужить вона значно більше.
Високоякісна сировина і сучасні технології виробництва дозволили досягти еластичності та стійкості до зов-
нішніх негативних факторів. Завдяки цьому покриття буде ще довше прикрашати та захищати ваш будинок.
Колекція Акцент налічує 15 відтінків, серед яких представлені, як і більш однотонні рішення, так і більш жваві. 
Додавання до базового кольору світлих і темних вкраплень робить дах об’ємнішим і привабливішим.
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За 65 років канадський концерн IKO створив одну з кращих пропо-
зицій на ринку м'якої покрівлі. Висока якість бітумної черепиці IKO 
зумовлена автономністю виробництва та введенням інновацій. 
Самостійний видобуток сировини дозволяє утримувати вартість 
продукції на доступному рівні.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

ARMOUR SHIELD

ArmourShield - бітумна черепиця у формі бджолиних сот. Самоклеючий шар 
черепиці робить її особливо стійкою до ураганного вітру і дає можливість 
використовувати цей матеріал на будинках з нахилом покрівлі від 150 до 900.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х318 мм
Площа покриття упаковки - 3 м2

Вага - 9,2 кг/м2

SUPERGLASS

Дизайн покрівлі Superglass втілює в собі традиційний аристократичний стиль 
завдяки класичній формі черепиці та природній кольоровій гамі.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х336 мм
Площа покриття упаковки - 3 м2

Вага - 9,6 кг/м2

SUPERGLASS-BIBER

Черепиця Superglass-Biber відрізняється елегантністю форми та престижним 
зовнішнім виглядом. Ця бітумна покрівля надає будівлі класичний шарм ми-
нулих часів, що досить привабливо й оригінально вписується в середовище.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х336 мм
Площа покриття упаковки - 3 м2

Вага - 9,2 кг/м2

CAMBRIDGE XPRESS

Ця покрівля приголомшливо виглядає на даху, створюючи ефект об'єму зав-
дяки незвичайному малюнку. Крім того, Сambridge Хpress має максимальні 
показники за всіма тестами на міцність.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х349 мм
Площа покриття упаковки - 3,1 м2

Вага - 11,6 кг/м2

DIAMANT SHIELD

Diamant Shield відтворює на покрівлі мозаїку з «діамантів». Колекцію можна 
використовувати на дахах з ухилом від 150 і навіть вертикальних поверхнях. 
Самоклеючий шар посилює стійкість покрівлі до сильних ураганних вітрів.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х284 мм
Площа покриття упаковки - 2,46 м2

Вага - 11,2 кг/м2
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Tegola - українське представництво італійської корпорації IWIS, 
яка займається виробництвом бітумної черепиці з 1977 року. На 
сьогоднішній день італійська продукція займає значну частину 
європейського ринку, завдяки унікальному дизайну,  розвинутій 
дистриб'юторській мережі та гарантіям якості.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

NOBILTILE SHERWOOD

Двошарова бітумна черепиця з поліпшеними параметрами. Кольорове розма-
їття та неправильна форма нарізки створюють особливий ефект об'ємності. 
Стильну черепицю часто обирають для котеджів і невеликих будинків.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х337 мм
Площа покриття упаковки - 2,57 м2

Вага - 11,3 кг/м2

NOBILTILE VERONA

Класична нарізка «бобровий хвіст» нагадує форму керамічної черепиці. Це одна 
з найстаріших і поширених форм кераміки, яка використовувалася в Європі.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х340 мм
Площа покриття упаковки - 3,5 м2

Вага - 9,2 кг/м2

TOP SHINGLE VINTAGE

Недорога бітумна черепиця, яка нагадує цегляну кладку. За рахунок затем-
нення формуюється зовнішній вид "під старовину". Колекція стане ідеальним 
рішенням як для стилю хай-тек, так і для класичного будинку.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х340 мм
Площа покриття упаковки - 3,05 м2

Вага - 8,9 кг/м2

SUPER STANDART

Універсальна у використанні колекція з прямокутною нарізкою та класични-
ми кольорами. Також у колекції представлені гонти з ефектним чергуванням 
темних та світлих кольорів.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х340 мм
Площа покриття упаковки - 3,5 м2

Вага - 9,5 кг/м2

PREMIUM LIBERTY

Бітумна черепиця з унікальною формою нарізки. Незвичайне забарвлення з 
чергуванням темних і світлих відтінків додає покрівлі рельєфності. Мінімалізм 
в геометрії та динаміка в кольоровому рішенні роблять цю серію особливою.
Технічні характеристики
Розмір гонту - 1000х340 мм
Площа покриття упаковки - 3,05 м2

Вага - 10,7 кг/м2
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BRAAS - німецький еталон якості з історією понад століття. Це-
ментно-піщана черепиця від досвідченого виробника не лише 
вражає натуральною естетикою, а й є цілком екологічно-чистим 
матеріалом. Покриття захищає будинок та не потребує обслуго-
вування щонайменше 100 років.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

ТАУНАС

Таунас особливо ефектно виглядає на великих дахах завдяки широкій хвилі. В 
основі високоякісного матеріалу пісок і натуральний барвник. Зверху нанесене 
морозостійке покриття Lumino.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 420х330 мм
Витрата на м2 - 10 шт
Вага - 4,5 кг/шт

ФРАНКФУРТ

Франкфурт - класична модель №1, яка завоювала першість у продажах в Єв-
ропі та Україні. Черепиця настільки універсальна і приваблива, що її можна 
використовувати на дахах будівель у будь-якому стилі.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 420х330 мм
Витрата на м2 - 10 шт
Вага - 4,5 кг/шт

ХАРЦЕР

Харцер Браас - натуральна черепиця, з плавною хвилею. У складі - натуральні 
компоненти, які дозволяють їй зберігати свій колір на протязі довгих років. 
Захист покрівлі здійснюють спеціальні покриття - Lumino або Cisar.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 420х330 мм
Витрата на м2 - 10 шт
Вага - 4,5 кг/шт

ТЕВІВА

Елегантна черепиця Браас Тевіва - нова лінійка компанії, яка набирає свою 
популярність на території України. Вона є ідеальним рішенням для будинку, 
виконаного в стилі хай-тек.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 420х330 мм
Витрата на м2 - 10 шт
Вага - 4,5 кг/шт

РЕВІВА

Ревіва - це черепиця, яку часто називають «відродженою». За формою вона 
нагадує аутентичний «бобровий хвіст». Переваги даної черепиці - легкість та 
надійність монтажу. Установка відбувається шляхом з'єднання пазів.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 420х330 мм
Витрата на м2 - 11 шт
Вага - 4,5 кг/шт
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Аутентична керамічна черепиця вважається елітним матеріалом, 
адже дизайн дозволяє відчути дух старої Європи. Щодо технічних 
характеристик - натуральна черепиця об'єднала в собі переваги 
всіх видів покриття і витримує будь-які кліматичні умови. Термін 
її служби перевищує 100 років.

гарантія економія вибір кольорів міцність екологічність
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ПОКРІВЛЯ

РУБІН 9V

Рубін 9V - інноваційна поліпшена модель черепиці з класичною низькопрофільною 
хвилею. Має особливу стійкість до руйнівного впливу опадів навіть з малими 
кутами нахилу. Широка кольорова гама, великий вибір добірних елементів.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 472х313 мм
Витрата на м2 - 10 шт
Вага - 4 кг/шт

ОПАЛ

Опал - плоска черепиця у вигляді лусочок, схожих на бобровий хвіст. Унікальна 
форма, стикування черепиці без замка, можливість застосування на конусо-
подібних і складних дахах.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 380х180 мм
Витрата на м2 - 13 шт
Вага - 3,6 кг/шт

ГРАНАТ 13V

Черепиця, що має вишукану геометрію. Вона схожа на класичну черепицю, яку 
зображували на німецьких листівках. Спосіб укладання «Граната» - стовпцями 
або в перев’язку - забезпечує надійність і цілісність покриття.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 430х255 мм
Витрата на м2 - 13 шт
Вага - 3,6 кг/шт

ТОПАЗ 13V

Топаз 13V -  це гармонійне поєднання класичного стилю та модерну. Головна 
відзнака колекції - чітка геометрія та відмінні характеристики в експлуатації.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 430х257 мм
Витрата на м2 - 13 шт
Вага - 3,5 кг/шт

ТУРМАЛІН

Турмалін - черепиця з простим і елегантним дизайном. Сучасний стиль і кра-
са в простоті. Цій моделі необхідно приділити особливу увагу, якщо екстер'єр 
відповідає сучасним тенденціям.
Технічні характеристики
Розмір черепиці - 475х280 мм
Витрата на м2 - 12 шт
Вага - 4,4 кг/шт
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Металеві водостоки та софіти Ruukki виробляються у Швеції за 
останніми фінськими технологіями.

В основі - товстий лист металу, покритий шаром цинку та іннова-
ційним полімерним покриттям для захисту і дизайну. Гарантія на 
висококласну водостічну систему - 30 років.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ВОДОСТІК

СИСТЕМА 125 - ринва 125 мм з водостічною трубою 87 мм. Житлові будинки, котеджі, склади, комерційні та 
промислові будівлі, громадські будівлі.

СИСТЕМА 150 - ринва 150 мм з водостічною трубою 100 мм. Великі об'єкти житлового, промислового і комер-
ційного призначення, багатоквартирні будинки.

МЕТАЛЕВИЙ ВОДОСТІК RUUKKI - це надійний продукт фінського лідера з виробництва покрівельних матеріалів 
і комплектуючих з металу. Водостік Рууккі виробляється з гарячеоцинкованої сталі SAAB, товщиною 0,6 мм. З 
двох сторін сталь покривається високоякісним полімерним покриттям товщиною 50 мкр. Захисний шар цинку 
становить 275 г/м2, що дорівнює 20 мкм з кожного боку. Вода жорстка, з часом вона здатна сточити навіть ка-
мінь. Саме тому для виготовлення водостічних систем використовуються найякісніші матеріали.

СОФІТ ДЛЯ ПІДШИВКИ ДАХУ RUUKKI - металеві панелі для підшивки звисів покрівлі. Їх основне призначення - 
захист підпокрівельного простору і поліпшення естетичного вигляду. Не потребує сервісного обслуговування, 
простий у догляді, має тривалий термін служби та широкий вибір захисних покриттів.

Товщина сталі дорівнює 0,5 мм, що забезпечує міцність і надійність матеріалу. Матове або глянцеве покриття 
надійно захищає метал і додає привабливості зовнішньому вигляду. Перфорація панелі, виконана в централь-
ному сегменті, забезпечує правильну вентиляцію і при цьому не дає бруду та стороннім елементам проникати 
всередину.

Таким чином софіт запобігає засміченню і гниттю конструкцій даху, що продовжує термін його служби. Захисний 
шар софіта Ruukki може бути матовим або глянцевим, а кольорова гама налічує 5 кольорів.

Технічні характеристики

Матеріал - оцинкована сталь з полімерним покриттям

Вміст цинку - 275 г/м2

Розмір панелі - 3600х341 мм

Корисна ширина - 315 мм

Товщина - 0,50 мм

Площа панелі - 1,13 м2

Перфорація - наявна

RR-20

RR-40

RR-32

RR-33

RR-887

RR-23

RR-750

RR-29

9005 7024 8017 9010 Золотий дуб
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Водостоки та софіти Bryza - результат 30-річної праці польського 
концерну Cellfast.

Завдяки досвіду в переробці пластмаси та високоякісній сировині, 
компанії «Cellfast» вдалося випустити продукцію, що відповідає 
вимогам навіть вибагливих європейських замовників.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ВОДОСТІК

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА BRYZA - надійне і сучасне рішення у сфері покрівельних матеріалів та їх комплектуючих. 
Для виробництва компанія використовує тільки високоякісний ПВХ, здатний витримати будь-які негативні впли-
ви: сонце, дощ, морози та інше. При цьому зберігаються колір і експлуатаційні характеристики всіх компонентів. 
Ґрунтуючись на багатому досвіді роботи з ПВХ виробами, а також аналізі вже існуючого ринку, польська компанія 
випустила інноваційну пластикову водостічну систему, якій немає рівних на ринку.

СОФІТ BRYZA - панелі з полівінілхлориду, які використовуються для підшивки звисів покрівлі знизу. Їх використо-
вують для поліпшення естетичного вигляду будівлі, організації вентиляції даху та простору під ним. Софіт Bryza 
має стійкість до негативних впливів, він не схильний до гниття, а тон не вигорить навіть через тривалий термін. 
Бриза представляє панелі з перфорацією і без.

Технічні характеристики

Матеріал - ПВХ

Розмір панелі - 4000х310 мм

Корисна ширина - 305 мм

Товщина - 1,14 мм

Площа панелі - 1,22 м2

Перфорація - на вибір

Графіт Золотий дуб Золотий горіх Горіх Горіх класичний

Білий Коричневий Червоний Цегляний Зелений

СИСТЕМА 75 - невеликі житлові споруди, сараї, гаражі, альтанки, балкони та мансарди.
СИСТЕМА 100 - дачі, малі та середні склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.
СИСТЕМА 125 - житлові та багатоквартирні будинки, котеджі, склади, комерційні та промислові будівлі, громад-
ські будівлі.
СИСТЕМА 150 - великі об'єкти житлового, промислового і комерційного призначення.

RAL-9010

RAL-7021

RAL-8017

RAL-6020

RAL-3011

RAL-9005 RAL-8003

RAL-8004
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Польська компанія Galeco - один з найбільш інноваційних виробни-
ків. В широкому асортименті присутні як стандартні ПВХ водостоки, 
так і стильні металеві моделі з квадратним перетином, водостоки 
вшиті в фасад, суцільні та перфоровані софіти. Вся продукція має 
міжнародну сертифікацію.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ВОДОСТІК

ВОДОСТОКИ GALECO можна назвати справді неповторними. А все завдяки незвичайній авторській формі жолоба, 
новітньому способу виготовлення і полегшеному монтажу. Виготовляючи водостічні системи, Галеко прагнули 
отримати найвищу якість в комплекті з тривалим терміном служби, і при цьому задовольнити потреби якомога 
більшого числа споживачів. І можна сміливо сказати, що це їм вдалося. Galeco - польська компанія, яка існує в 
складі голландської бізнес-групи GALECO Raіnwater Technology. І вони без перебільшень є лідерами у своїй сфері.

СОФІТ GALECO - призначений для захисту звису даху і забезпечення циркуляції повітря, що в свою чергу гарантує 
нормальну експлуатацію покрівлі. Панелі бувають суцільними та перфорованими, від чого залежить інтенсив-
ність циркуляції повітря. Завдяки легкій вазі матеріалу монтаж можливий навіть на делікатних конструкціях. А 
головне - Galeco гарантує стійкість до впливу атмосфери та відсутність необхідності обслуговування на довгі роки.

Технічні характеристики

Матеріал - ПВХ

Розмір панелі - 4000х335 мм

Корисна ширина - 295 мм

Товщина - 1,14 мм

Площа панелі - 1,18 м2

Перфорація - на вибір

Білий Графіт Горіх Золотий дуб Вінчестер

GALECO STAL GALECO STAL 2 GALECO PVC GALECO PVC2 GALECO LUXOCYNK

GALECO STAL - унікальна глибока форма ринви, яка не допускає переливання води, так звана «система антипе-
реливу». Відзнакою кожної системи Galeco є увігнуті всередину зовнішні краї.

GALECO STAL 2 - виконана в неповторному квадратному профілі, чим і приваблює клієнтів, які прагнуть оригі-
нальних рішень.

GALECO PVC - унікальна глибока форма ринви, яка не допускає переливання води, так звана «система антипе-
реливання».

GALECO PVC 2 - полімерна система, яка була виготовлена з якісного пластику у формі квадрата.

GALECO LYXOCYNK - першокласна водостічна система, створена з високоякісної сталі з багатошаровим прозорим 
захистом. Вона не боїться корозії або іржі, і готова до будь-яких навантажень.

СИСТЕМА 90 - невеликі житлові споруди, сараї, гаражі, альтанки, балкони та мансарди.
СИСТЕМА 110 - дачі, малі та середні склади, комерційні та промислові будівлі, громадські будівлі.
СИСТЕМА 130 - житлові та багатоквартирні будинки, котеджі, склади, комерційні та промислові будівлі, громад-
ські будівлі.
СИСТЕМА 150 - великі об'єкти житлового, промислового і комерційного призначення.

Темно-коричневий
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Польська компанія Fakro - один зі світових лідерів у сегменті ман-
сардних вікон та горищних сходів.

Окрім європейської якості виробник пропонує власні інновацій-
ні технології topSafe (антизлам), thermoPro (теплозбереження), 
preSelect (два способи відкриття) тощо.

безпека природне світло енергобаланс захист енерго- 
збереження

50

ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE



ВІКНА

СТАНДАРТНІ МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO - це дерев'яні моделі з простим або автоматизованим механізмом від-
криття. На всі склопакети надається безстрокова гарантія від розбиття градом і розширена гарантія до 15 років 
за умови монтажу сертифікованим фахівцем. Продумана вентиляція не потребує обслуговування і забезпечує 
свіже повітря в приміщенні. Спеціально запроектовані профілі рами в коробці вікна гарантують велику кількість 
природного світла. Металевий захист зовнішньої частини вікна справляється навіть з найекстремальнішими 
умовами.

Технічні характеристики

Найменування - FTZ-U2, FTS-V U4, FTS-V U2, FTP-V U3 Z-Wave

Матеріал - дерево

Вентиляційний клапан - без, V10, V40 залежно від моделі

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - центральна вісь або центральна та верхня

Система topSafe - в наявності

ВОЛОГОСТІЙКІ МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO - це вікна, призначені для застосування в приміщеннях з надмірною 
вологістю повітря, наприклад, в басейні, в оранжереї, у ванній кімнаті або на кухні.

Такі вікна також мають варіативний спосіб відкриття. Вікно фіксується у відкритому положенні для захисту від 
небажаного відкривання сильним вітром або дітьми, а також в положенні 1800 для зручного миття. До серії PTP 
відносяться тільки пластикові мансардні вікна.

Технічні характеристики

Найменування - PTP-V U3, PPP-V U3 preSelect, PTP-V/GO(PI)U3, PTP-V U4

Матеріал - ПВХ

Вентиляційний клапан - V35

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - центральна вісь або центральна та верхня

Система topSafe - в наявності

АКСЕСУАРИ FAKRO - відрізняються не лише надійністю, а й декоративністю. Аксесуари можна розділити за 
місцем монтажу на внутрішні та зовнішні. Широкий вибір типів і кольорів внутрішніх аксесуарів забезпечує 
гармонію з будь-яким інтер'єром.

Маркізи, або ж вертикальні навіси, ефективно захистять приміщення від нагрівання. Вони до восьми разів 
ефективніші, ніж внутрішні жалюзі.

Москітні сітки Факро виконані з шаруватого нановолокна, ефективно захищають від смогу й алергенів, працюють 
як фільтр-тенти і гарантують безпечну вентиляцію приміщень.

Жалюзі для вікон відіграють ключову роль в тому, як виглядає інтер'єр і яка кількість сонячного світла потрапляє 
до будинку, що надзвичайно важливо для нашого самопочуття та комфорту.

Маркізет Москітна сітка Жалюзі Оклади Ролокасети
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Німецька компанія Roto Frank заснована більше 85-и років тому і 
першою представила світу горищні сходи, вологостійкі мансардні 
вікна тощо.

Сьогодні німецька якість та інноваційність залишаються одними 
з кращих в світі і визнані більш ніж 40-а країнами.

безпека природне світло енергобаланс захист енерго- 
збереження
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ВІКНА

МАНСАДНІ ВІКНА ROTO - дерев'яні вікна представлені широким асортиментом. Родзинкою виробника є регу-
льована фурнітура та унікальна система відкриття, коли вісь перебуває на 3/4 висоти стулки. Також унікальною 
є система теплоізоляції, яка монтується на локальному заводі, що гарантує дотримання всіх технологій.

Мансардні вікна - безпечні вікна, оскільки частина моделей має третій клас безпеки, а інша частина - п’ятий, 
найвищий.

ВОЛОГОСТІЙКІ МАНСАРДНІ ВІКНА ROTO - це універсальні пластикові вікна ПВХ, які широко застосовують в 
приміщеннях з підвищеним вмістом вологи, а також в житлових будинках та офісах, де є мансарда.

Компанія Roto стала популярною завдяки багаторічному досвіду виробництва та німецькій якості вікон для ман-
сарди. Крім загальних завдань - пропуск сонячного освітлення та огляд оточення, профілі виконують естетичну 
функцію і гармонійно вписуються в інтер'єр приміщення.

Технічні характеристики

Найменування - Designo R4, Designo R4 WD, Designo R7, Designo R7 WD, Roto Q 
Q-4 H2, Roto Q Q-4 H3, Designo R6 WD, Designo R8 WD

Матеріал - ПВХ

Вентиляційний клапан - REHAU AirComfort

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною, піднятою або двома осями відкриття

АКСЕСУАРИ ROTO забезпечують додаткову зручність і безпеку використання мансардних вікон. Серед аксесу-
арів представлений широкий асортимент затемнюючих і сонцезахисних шторок, жалюзі, ролетів (в тому числі 
і зовнішніх) тощо.

Маркізи здатні забезпечувати 100% світлову ізоляцію. До того ж, зовнішні ролети часто застосовуються і в якості 
додаткового захисту вікон від механічних пошкоджень, зламів.

Москітні сітки Рото виконані з нановолокна і захищають не лише від комах, а й від смогу та алергенів. Викону-
ють функції фільтру та вентиляції.

Жалюзі дозволяють контролювати кількість сонячного світла в приміщенні та декорують інтер'єр.

Маркізет Москітна сітка Жалюзі Відкоси Ролокасети

Технічні характеристики

Найменування - Designo R4, Designo R4 WD, Designo R7, Designo R7 WD, Roto Q 
Q-4 H2, Roto Q Q-4 H3, Designo R6 WD, Designo R8 WD

Матеріал - дерево

Вентиляційний клапан - REHAU AirComfort

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною, піднятою або двома осями відкриття
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Датський концерн Velux випускає якісні мансардні вікна більше 
75-и років. Всі заводи VELUX мають сертифікати ISO 9001 (якість), 
ISO 14001 (екологічність). Завдяки власному представництву та 
мережі складів на території України моделі мають доступну ціну 
та підтримуються в наявності.

безпека природне світло енергобаланс захист енерго- 
збереження

54

ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE



ВІКНА

МАНСАДНІ ВІКНА VELUX - практичні та функціональні мансардні вікна, доступні кожному. За 70 років стажу 
виробник запропонував безліч інноваційних рішень, створивши енергоефективні вікна, адаптовані до будь-яких 
погодних умов.

Стандартні вікна Велюкс виготовлені з високоякісного євробруса. Захисний лак дозволяє залишити природну 
структуру поверхні дерева, що виділяє виробника серед інших. Ручка може бути зверху чи знизу - таке рішення 
розширює можливості для монтажу.

ВОЛОГОСТІЙКІ МАНСАРДНІ ВІКНА VELUX - створені для місць з підвищеною вологістю. Вбудований клапан для 
провітрювання швидко звільнить приміщення від застояного повітря чи неприємного запаху.

Завдяки конструкції приміщення провітрюється цілодобово і безпечно, без втрати енергоефективності. Щоб 
почати провітрювання потрібно тільки нахилити ручку-планку. Для додаткового захисту від докучливих комах 
і пилу при розчиненому вікні можна скористатись змінним фільтром.

Технічні характеристики

Найменування - Оптіма, Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум 

Матеріал - ПВХ, дерево в поліуретані

Вентиляційний клапан - наявний

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною або двома осями відкривання

АКСЕСУАРИ VELUX - всі продукти VELUX відрізняються безкомпромісною якістю та досконалим дизайном. 
Оригінальні аксесуари оснащені висококласною фурнітурою та мають зразкову збірку.

Вікна VELUX оснащені гачками, які полегшують установку декоративних і сонцезахисних засобів, забезпечують 
їх ідеальну посадку.

Інноваційна функція аксесуарів Velux - швидкий монтаж завдяки унікальній системі Pick & Click®. Тривалий гаран-
тійний термін підтверджує якість та довговічність продукції, адже аксесуари покриваються 3-річною гарантією.

Ще однією перевагою можна назвати дизайн - в асортименті виробника не лише однотонні кольори, а й малюнки 
для створення затишку у дитячих кімнатах.

Маркізет Москітна сітка Жалюзі Оклади Ролокасети

Технічні характеристики

Найменування - Оптіма, Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум

Матеріал - дерево

Вентиляційний клапан - залежно від моделі

Склопакет - однокамерний або двокамерний

Спосіб відкриття - з центральною або двома осями відкривання
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Горищні сходи Fakro виготовляються з металу або сосни вищого 
гатунку (клас 1А), що гарантує довгу службу без втрати міцності.

Всі моделі сходів герметичні, відповідають вимогам PN-EN 
14975:2007 і витримують до 160-200 кг. Додатковий комфорт 
зумовлений широким вибором аксесуарів.

гарантія економія зручність міцність екологічність
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LWS PLUS

Сходи на горище LWS Plus виготовлені з сосни, укомплектовані утепленою 
кришкою люка, облицьовані ДВП кольору дерева. У сходах передбачений 
оригінальний замок, прихований в глибині лицьової поверхні люка, що надійно 
фіксує кришку.

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 36 мм 
Термоізоляція кришки - 30 мм 
Висота приміщення - 280-325 см залежно від розміру сходів

LWK PLUS

Сходи на горище LWK Plus мають кришку з ДВП білого кольору, що робить її 
практично непомітною при установці у світлій або білій стелі. По периметру 
люка встановлений додатковий контур ущільнення.

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 36 мм 
Термоізоляція кришки - 30 мм 
Висота приміщення - 280-325 см залежно від розміру сходів

LTK THERMO

Сходи на горище LTK Thermo виготовлені з сосни вищої якості та укомплекто-
вані утепленою кришкою люка. Оскільки замок сходів розміщений всередині, 
на поверхні кришки не виступають ніякі металеві елементи.

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 66 мм 
Термоізоляція кришки - 60 мм 
Висота приміщення - до 280 см

LMK KOMFORT

Мансардні сходи LMK мають термоізоляційну кришку білого кольору, виготов-
лену з ДВП, коробка зроблена з сосни високої якості. Для більшого комфорту 
такі сходи укомплектовані поручнем. 

Тип сходів - металеві секційні 
Товщина кришки - 36 мм 
Термоізоляція кришки - 30 мм 
Висота приміщення - до 280 см

LST

Металеві сходи LST мають систему складання «ножиці», тому легко присто-
совуються до висоти приміщення. Біла кришка люка оснащена механізмом, 
завдяки якому можна залишити сходи в будь-якому положенні.

Тип - металеві ножичні 
Товщина кришки - 36 мм 
Термоізоляція кришки - 30 мм 
Висота приміщення - 250-280 см
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Польський виробник працює з 1989 року і за цей час розробив най-
ширшу лінійку моделей та розмірів люка, 4 ступені його утеплення.

Oman пропонують унікальні рішення на кшталт найтепліших сходів 
на ринку, комбінованих сходів тощо.

гарантія економія зручність міцність екологічність
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СХОДИ

PRIMA

Сходовий марш виконаний з високоякісної та екологічної сосни, що гарантує 
безпеку і зносостійкість конструкції. Секції компактно складаються під стелею і 
практично не віднімають корисну площу – висота складених сходів всього 57 см.

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 26 мм 
Термоізоляція кришки - немає 
Висота приміщення - до 280 см

TERMO S

Модель має широкі дерев'яні сходинки з антиковзаючими насічками і білу 
кришку люка. Міцність конструкції забезпечена кріпленнями "ластівчин хвіст" 
і використанням висококласної сосни в якості сировини.

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 26 мм 
Термоізоляція кришки - 20 мм 
Висота приміщення - до 280 см

FLEX TERMO

Flex Termo виготовляються з анодованої сталі з покриттям порошковою фарбою. 
Висоту сходів легко регулювати за допомогою секцій. Короб сходів - дерев'яний, 
облицювання кришки люка – ДВП білого кольору.

Тип сходів - металеві ножичні 
Товщина кришки - 26 мм 
Термоізоляція кришки - 20 мм 
Висота приміщення - до 290 см

POLAR

Трьохсегментні сходи, укомплектовані поручнем для більшого комфорту. 
Модель має один з найкращих показників утеплення на ринку, що дозволяє 
використовувати сходи для приміщень з контрастною різницею температур. 

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 86 мм 
Термоізоляція кришки - 80 мм 
Висота приміщення - до 280 см

MAXI

Модель MAXI - 3-х секційні дерев'яні сходи з високоякісної сосни. Другі за 
рівнем утеплення сходи від Oman. Кришка люка облицьована білим ДВП, що 
гармонійно вписується в інтер'єр. Укомплектована поручнем для комфортного 
користування.

Тип сходів - дерев'яні секційні 
Товщина кришки - 56 мм 
Термоізоляція кришки - 50 мм 
Висота приміщення - до 280 см
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Фінська компанія VILPE Oy пропонує кращі рішення для комплексної 
вентиляції будівлі від цоколя до покрівлі та спеціальні покрівельні 
аксесуари з 1975 року.

Ключем до успіху компанії стали висока якість та інноваційність 
продукції.

гарантія економія вибір кольорів стійкість до 
УФ променів

екологічність
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ВЕНТИЛЯЦІЯ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ПОКРІВЛІ

Вентиляційна система забезпечує довговічність та надійність покрівлі, покра-
щує мікроклімат вдома. Правильно організована циркуляція повітря виключає 
руйнування всередині покрівлі, зберігає ізоляційні властивості покрівельного 
пирога.

Належна вентиляція даху - це основа, яка повинна правильно реалізуватись 
під час будівництва за допомогою конькового вентиля, дефлектора, аератора.

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИХОДИ

Вентиляційні виходи Vilpe виготовлені з високоякісного поліпропілену (PP), 
а не полівінілхлориду (ПВХ), як у випадку інших виробників. Внутрішній вихід 
виконаний з оцинкованої сталі. Діаметр внутрішнього перетину становить від 
125 до 250 мм. Головка спроектована таким чином, що вона ефективно захищає 
від дощу, снігу, і в той же час забезпечує ефективну вентиляцію.

Вентиляційна труба стійка до ультрафіолетового випромінювання, а також до 
коливання температур.

ПРОХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ

Vilpe пропонує естетично зроблені прохідні елементи для даху будь-якого типу, 
включаючи проходи для вентиляційних камінів і вентиляторів стандартного 
діаметра 75-160 мм, переходи в варіанті XL з діаметром 160-250 мм.

Представлена продукція забезпечить естетичне оформлення вентиляційного 
каналу, обладнаного вентилятором даху або класичною конструкцією. Елементи 
встановлюються при монтажі покрівельного матеріалу.

ПРИТОЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Припливний вентиляційний елемент INTAKE P-160, що практично не допускає 
втрати тиску в системі.

Унікальний вентилятор Velco оснащений саморегульованим термостатом і 
відмінним електростатичним фільтром (клас фільтра F7, так званий тонкий 
фільтр).

Вентиляційний канал Ross виготовлений з міцного поліпропілену, естетично 
виглядає і легко монтується. Елемент призначений для вентиляції цокольних 
поверхів будівлі.

ВЕНТИЛЯТОРИ

Вентилятори даху VILPE працюють дуже тихо, що гарантує комфортне вико-
ристання. Їх форма запобігає потраплянню дощової води у вентиляційний 
канал і прямий потік витяжного повітря, через що опір зводиться до мінімуму. 
Вентилятори даху призначені для безперервної роботи.

Механізм повинен завжди обертатися навіть при низькому навантаженні, щоб 
запобігти зависання за низьких температур.
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Підпокрівельні плівки, гідро- та пароізоляційні мембрани від ком-
панії JUTA більше 20 років ексклюзивно представлені в Україні.

Чеська компанія фактично створила, запатентувала та популя-
ризувала термін "євробар'єр", зробивши його синонімом якісної 
мембрани.

гарантія економія міцність опір впливу 
води

стійкість до 
повітря
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ДЛЯ ПОКРІВЛІ

АНТИКОНДЕНСАТ

Двошарова паронепроникна поліпропіленова плівка. Призначена для гідроізо-
ляції неопалюваних скатних покрівель з металевим покриттям. Спеціальний 
абсорбуючий шар з внутрішньої сторони вбирає залишки водяної пари та за-
побігає скочуванню крапель конденсату всередину приміщення. Плівка може 
вбирати до 250 г вологи на 1 м2.

Щільність - 130 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

ПАРОБАР'ЄР JUTA R110

Плівка з шаром алюмінієвої фольги на нижній частині, що зменшує проникнення 
пару через поліетилен. Вона застосовується в приміщеннях, в яких пред’явля-
ються підвищені вимоги до пароізоляції. До них відносяться басейни та сауни, 
де присутня зайва вологість.

Щільність - 110 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

ЄРОБАР'ЄР JUTA ПЛЮС 135

Супердифузійна мембрана призначена для захисту утеплювача на похилих 
покрівлях. Євробар’єр JUTA 135 розрахований на монтаж, де основою служить 
суцільний дерев'яний настил. Міцність матеріалу забезпечує високий захист 
мембрани від механічних пошкоджень при монтажі на дерев'яні дошки.

Щільність - 135 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

ПАРОБАР'ЄР JUTA H110

Пароізоляційна плівка призначена для захисту утеплювача на покрівлях і 
всередині приміщення. Паробар’єр Н110, з його базовою товщиною 0,22 мм, 
відповідає вимогам ДБН В.2.6-14-97 для пароізоляції з поліетилену. Плівка 
використовується у промисловому, комерційному і приватному будівництві.

Щільність - 110 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

ГІДРОБАР'ЄР JUTA D110

Гідроізоляційна плівка з підвищеною міцністю для монтажу при відстані між 
кроквами до 100 см на похилих дахах. Перфорація у вигляді конусів не дає 
волозі потрапити ззовні, але пропускає вологу з іншого боку. Отже, якщо в 
утеплювач якимось чином потрапляє волога, вона безперешкодно виходить 
через цю перфорацію.

Щільність - 110 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

63

ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE



П
Л

ІВ
К

И
 Т

А
 М

ЕМ
БР

А
Н

И

Німецька компанія Delta Dorken - приклад якості світового рівня. 
Dorken понад століття випускає гідро- та пароізоляційні плівки, 
мембрани для покрівлі, герметики, скотчі, що відповідають не 
тільки стандартам якості, а й екологічним вимогам (DIN EN ISO 
9001: 2000, DIN EN ISO 14001, EMAS).

гарантія економія міцність опір впливу 
води

стійкість до 
повітря
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ДЛЯ ПОКРІВЛІ

DELTA DAWI GP

Плівка пароізоляційна DELTA DAWI GP — це неармована одношарова плівка 
зі спеціального поліетилену. Плівка використовується не тільки на похилих 
дахах з повною ізоляцією, а й на дахах з двома вентиляційними зазорами в 
комбінації з будь-якими гідроізоляційними плівками компанії DELTA.

Щільність - 180 г/м2 
Кількість в рулоні - 100 м2

DELTA VENT N

Гідробар’єр DELTA®-VENT N - це тришарова гідроізоляційна мембрана з нет-
каним шаром, виробленим за технологією BiCo для підвищеного захисту від 
УФ-випромінення і поліпшення механічної міцності. Використовується для 
скатних дахів, облаштування вентильованих фасадів, стін каркасних будинків 
і перекриттів над холодним підвалом.

Щільність - 130 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

DELTA REFLEX (ФОЛЬГОВАНА)

Плівка пароізоляційна DELTA-REFLEX - це 4-х шаровий армований поліетиле-
новий матеріал з алюмінієвим покриттям. Фольгована пароізоляційна плівка 
перенаправляє до 50% теплової енергії всередину приміщення за допомогою 
рефлексного покриття.

Щільність - 180 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2

DELTA VENT S

Гідробар’єр DELTA®-VENT S - це гідроізоляційна мембрана з 3 міцних шарів: 
дихаючого і двох зовнішніх з нетканого поліпропілену. Технологія BiCo підви-
щує міцність матеріалу та стійкість до ультрафіолету. Використовується для 
скатних дахів, каркасних стін, вентильованих фасадів і перекриттів. Монтаж 
проводиться на утеплювач або суцільний настил.

Щільність - 150 г/м2 
Кількість в рулоні - 75 м2 

DELTA MULTI BAND M60

Основою стрічки є поліетилен з армуванням. Клейова суміш на основі акрила-
ту. Стрічка має високий показник адгезії, стійка до старіння, має практичний 
відривний край. Використовується в якості універсального одностороннього 
скотча, призначеного для проклейки нахлестів мембран, а також ремонту 
пошкоджених плівок.

Ширина рулону - 60 мм 
Довжина рулону - 25 м/п
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В залежності від сфери застосування лінолеум буває побутовим, 
напівкомерційним (офісним), комерційним та антистатичним 
(для приміщень з технічним обладнанням). Всі види покриття 
представлені в асортименті виробниками Tarkett, Сінтерос, Вінісін, 
Linoplast, Grabo, Juteks.

антиста-
тичний

вологостійкість зносостійкість легке 
прибирання

з теплою 
підлогою
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КОМФОРТ

Колекція «Комфорт» - це лінолеум для побутових житлових приміщень від компанії 
Лінопласт з класом стирання 21 згідно з міжнародним класифікатором. Захисний 
шар товщиною 0,15 мм виготовляється каландровим способом, який забезпечує 
гладкість поверхні.

Побутові забруднення та волога через каландровий захисний шар не потрапляють 
в структуру лінолеуму.

СТАНДАРТ

Колекція «Стандарт» - це побутовий лінолеум для кухні, ванної, вітальні, спальні 
або дитячої кімнати від компанії Лінопласт. Клас зносостійкості – 21. Захисний 
шар товщиною 0,15 мм забезпечує гладку структуру поверхні без тріщин. Побу-
товий пил і волога не проникнуть в структуру лінолеуму через захисне покриття.  
Несучий шар з поліестру сприяє підвищеній опірності до вагового тиску звичайних 
і роликових меблів.

ПІДЛОГА

TARKETT - є світовим лідером у виробництві високоякісних покриттів для підлоги та пропонує інноваційні рі-
шення у різних сегментах: для навчальних і медичних закладів, магазинів і торгівельних центрів, готелів, кафе 
і ресторанів, квартир і приватних будинків, офісів і спортивних залів. Серед асортименту покриттів Tarkett Ви 
знайдете побутовий та комерційний лінолеум, Art Vinyl, килимові та спортивні покриття, паркетну дошку та ла-
мінат. Постійно дбаючи про споживачів і захист навколишнього середовища, компанія Tarkett розробляє якісну 
та безпечну продукцію.

Побутовий лінолеум Tarkett - має 31 клас зносостійкості та покритий захисним шаром товщиною 0,2-0,3 мм. На-
півкомерційний лінолеум має варіативний клас використання 31, 32 або 33. Захисне покриття від 0,45 до 0,6 мм.

Комерційний Tarkett має найвищий клас зносостійкості - 34 або 43 - і захисне покриття товщиною 0,8 мм. Анти-
статичний iQ TORO SC має вищий клас зносостійкості (34) та унікальну поліуретанову поверхню PUR.

LINOPLAST - лінолеум, що вже багато років представлений на українському ринку, території СНГ, Європи та Африки.

Він виготовляється із застосуванням передових технологій і відповідає високим стандартам - європейському 
стандарту EN 650: 2013 (Е), українським нормам згідно ДСТУ Б В.2.7-20-95; ДСТУ Б В.2.7-160: 2008.

Покриття не містить формальдегідів, що підтверджують сертифікати. Створюючи лінолеум, виробник завжди 
дбає про те, щоб в ньому гармонійно поєднувалися практичність, якість, естетика та ціна.

Evolution Evolution Live Force Premium Absolut

Idillia Nova Acczent Esquisse Acczent Terra Eclipse Premium IQ Toro SC
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Асортимент ковроліну представлений побутовим, офісним, напів-
комерційним покриттям та ковровою плиткою.

В наявності пропозиції від світових виробників: Orotex, Tarkett, 
Beaulieu-Real, Balta, Big Ideal, Domo. Кожен продукт має належну 
сертифікацію якості.

антиста-
тичний

вологостійкість зносостійкість легке 
прибирання

з теплою 
підлогою
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ПІДЛОГА

TARKETT - це якісне та надійне килимове покриття, яке забезпечує додаткову тепло- і звукоізоляцію та пропонує 
велику кількість фактур, відтінків, дизайнів.

Асортимент Tarkett представлений як в оригінальних кольорах, так і в класичних, що підійдуть для будь-якого 
приміщення. Це робить покриття універсальним. 

Сучасний ковролін виробляється з міцного гіпоалергенного матеріалу, який гарантує тривалий строк експлуатації. 
Він невибагливий у догляді та приємний на дотик. Прибирання такого ковроліну також не вимагає особливих 
зусиль.

BEAULIEU - бельгійський виробник голкопробивного ковроліну на гумовій основі. Головні переваги ковроліну 
Beaulieu Real: великий асортимент продукції, відмінна ціна, висока якість та показники зносостійкості.

Гумова основа робить килимове покриття м'яким і міцним. Високий ступінь гідрофобності виробу дозволяє 
чистити ковролін водою і миючими засобами, не скорочуючи тривалий термін експлуатації.

Як провідний виробник ковроліну Beaulieu Real пропонує інноваційні рішення та дизайни для задоволення потреб 
покупця. В результаті отримуємо вологостійкий, антиалергенний, естетичний і довговічний ковролін.

Index Resine Picasso Miami Dakar Primavera

ЕКВАТОР

Надійний та доступний ковролін з гумовою основою. Його можна укладати не лише 
у побутових приміщеннях – квартирах і будинках, але й на відкритих майданчиках: 
на ярмарках, виставках, у зонах проведення офіційних урочистостей.

Клас зносостійкості - 23 
Висота ворсу - 2 мм

LIDER

Міцне килимове покриття з геометричним візерунком і практичною кольоровою 
гамою. Висока зносостійкість дозволяє ефективно використовувати покриття на 
кухні та в коридорі, або навіть на сходах. Ковролін простий у догляді - достатньо 
регулярного чищення пилососом.

Клас зносостійкості - 22 
Висота ворсу - 7 мм 

FAVORIT

Витривала та естетична колекція з оригінальною фактурою під дрібну гальку. Вико-
ристовується в місцях з високою прохідністю: в коридорах, офісах, залах, хостелах 
тощо.

Клас зносостійкості - 22 
Висота ворсу - 7 мм
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В естетичності ламінат не поступається натуральному дереву, тож 
доступне підлогове покриття знаходить все більше прихильників.

В нашому асортименті можна знайти німецьку та австрійську 
продукцію від Egger, Wineo, Magic Floors, Star Collection.

антиста-
тичний

вологостійкість зносостійкість легке 
прибирання

з теплою 
підлогою

70

ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE 

 
ITERA TRADE



ПІДЛОГА

EGGER - компанія, мета якої створювати надзвичайно міцне ламіноване підлогове покриття, яке було б стійким 
до стирання, а також підходило б для укладання в приміщеннях з високою пропускною здатністю.

Німецький виробник розробив також спеціальний водостійкий ламінат Aqua+, що підходить для приміщень з 
підвищеною вологістю, має бюджетну вартість та легко монтується (в порівнянні з керамічною плиткою).

EGGER пропонують широкий вибір декорів на кшталт імітації керамічної плитки, натуральної деревини різних 
порід, бетону тощо.

WINEO - першопроходець у виробництві ламінованих підлог, який пропонує продукцію  високої якості з 1991 року. 
Німецька компанія розробляє, постійно вдосконалює та оптимізує технологію для практичного повсякденного 
використання. І незмінно пропонує найсучасніший дизайн.

Ламінат фірми Wineo зносостійкий, антистатичний, вологостійкий, простий у догляді та витривалий до ультра- 
фіолету. Підходить для теплої підлоги та приміщень з підвищеною вологістю. Висока якість підтверджується 
гарантією на продукцію до 25-и років.

Ретельно підібрані колекції, виготовлені екологічно безпечним способом, ідеально поєднуються з будь-яким 
інтер'єром.

500 Medium 500 Large 500 Small 500 XL RocknGo

LAMINATE FLOORING

Ламіновані підлогові покриття EGGER PRO підходять для різних сфер застосування у 
всіх житлових і громадських приміщеннях з помірним ступенем експлуатації, таких 
як офіси або будинки.

За рахунок безклєєвої замкової системи UNI fit монтувати підлогу можна «плаваю-
чим» способом. При використанні в житлових приміщеннях гарантія на продукцію 
діє протягом 20 років.

COMFORT FLOORING

Колекція підлогових покриттів з корковими прошарками для підвищеного комфорту. 
У лінійці Comfort з'єднані переваги коркового та ламінованого покриття.

Таке рішення дозволило покращити шумо- та теплоізоляційні показники. Матеріал 
виконаний в тому ж різноманітті декорів, що й ламіновані підлогові покриття.

DESIGN FLOORING

Design GreenTec виділяється не лише стильною палітрою, але й незвичайними 
характеристиками. Покриття підходить для комерційних та житлових приміщень з 
підвищеною прохідністю і навіть з підвищеною вологістю.

В основі матеріалу деревно-волокниста плита UWF (Ultra Wood Fibreboard) високої 
щільності та подвійне вологозахисне покриття.
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Дерев'яна паркетна дошка - преміальне еко покриття для підлоги. 
В асортименті Ітeра Трейд представлені світові лідери - фінські 
виробники Upofloor та Polarwood.

Безліч кольорів, покращені характеристики, довгострокова гаран-
тія - все це робить бренди вибором №1.

антиста-
тична

вологостійкість зносостійкість легке 
прибирання

з теплою 
підлогою
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ПІДЛОГА

POLARWOOD - входить в четвірку найбільших виробників паркетних підлог в Європі. Паркетні дошки випуска-
ють на повністю автоматизованому виробництві за найкращими фінськими технологіями. Продукція компанії 
експортується більше ніж в 40 країн світу, адже вона здатна задовольнити навіть найвибагливіші вимоги до 
естетичності та функціональності підлог.

Основним деревом для верхнього шару паркетної дошки Polarwood слугує першокласний дуб або ясен, вкритий 
п'ятьма шарами акрилового лаку. В якості захисного шару наноситься еко масло Еcotop. Середній рівень вико-
нано з соснових планок, розташованих перпендикулярно відносно попереднього шару. Це гарантує механічну 
міцність матеріалу.

UPOFLOOR - фінський виробник паркетної дошки, чия історія бере початок з 1955 року. У 2012 році приєднався 
до холдингу Kahrs Group, який є «першопроходцем» на ринку покриттів Європи. Сьогодні Упофлор перейняли 
досвід Kahrs Group і виготовляють паркет високої якості для приміщень громадського та житлового призначення.

При виготовленні паркету Упофлор використовується масивна, перехресно-склеєна, тришарова конструкція, 
поверхневим шаром якої є тверда порода, що витримує знос. Завдяки такій технології паркетна дошка виходить 
міцною та надійною.

POLARWOOD 3x

Трьохсмугова паркетна дошка бездоганної якості. Паркет складається з трьох іде-
ально склеєних один з одним шарів натурального дерева.

Зовнішній шар з бука, дуба або ясена представлений у 25-и кольорах.

В палітрі наявні як природні відтінки, так і дизайнерські рішення на кшталт білого 
Milky Way. Гарантія на колекцію становить 20 років.

POLARWOOD 1x

Односмугова паркетна дошка з класичних твердих порід - дуба або ясена. Односму-
говий паркет особливо ефектно виглядає у великих приміщеннях.

Однотонна поверхня без яскравих вкраплень чудово виглядає навіть у класичному  
стриманому інтер'єрі.

Палітра налічує 12 вишуканих кольорів, в тому числі стильний білий та світло-сірий. 
Гарантія на колекцію - 20 років. 

AMBIENT
Проста, свіжа і сучасна 
колекція у світлих тонах, 
що підкреслює природну 
структуру дерева. Паркет-
на дошка освітлює примі-
щення і вигідно вписуєть-
ся в інтер'єр. 

ART DESIGN
Елегантна колекція у кон-
трастних кольорах. Верх-
ній шар виконано з дуба.  
Лінійка має широку града-
цію відтінків: від холодних 
світлих до насичених тем-
них.

TEMPO
Колекція в теплих кольо-
рах, які передають при-
родний малюнок дерева. 
Підлога з такої паркетної 
дошки з легкістю ство-
рить затишну атмосферу.

FORTE
Колекція, яка містить со-
ковиті кольори та вно-
сить акценти в інтер'єр. 
Яскраві природні відтінки 
гармонійно доповнять 
будь-яке дизайнерське рі-
шення.
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Вінілова плитка має нескінченний потенціал для дизайну інтер'єра, 
адже таке покриття здатне імітувати будь-яку природну структуру 
- від кераміки до дерева. В поєднанні з фінськими технологіями 
Tarkett або Wineo, вінілове покриття отримує переваги не лише в 
дизайні, а й у зносостійкості.

антиста-
тична

вологостійкість зносостійкість легке 
прибирання

з теплою 
підлогою
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ПІДЛОГА

TERKETT ART VINYL  - це модульне ПВХ-покриття для підлоги, яке поєднує природну красу паркету, функціональ-
ність лінолеуму та модульність плитки. Це дозволяє комбінувати різні кольори, текстури і формати в одному 
приміщенні та створювати неповторний дизайн підлоги. Art Vinyl – простір для експериментів!

Вінілове покриття для підлоги Tarkett виділяється натуральним забарвленням деревних порід і каменю. Воно 
зроблене настільки реалістично, що складається враження, ніби ходиш по справжнім природним матеріалам. 
За рівнем міцності покриття для підлоги Арт Вініл відмінно підходить для житлових і громадських приміщень.

WINEO - німецький виробник ламінованої, вінілової підлоги і покриттів з біополіуретана, присутній на світовому 
ринку з 1978 року. Компанія присвятила понад 30 років інноваційним розробкам в своїй галузі.

Wineo пропонує широку лінійку декорів, що імітують натуральне дерево і камінь, актуальний формат планки, 
полегшений монтаж, простий догляд і гарантію 20 років при використанні в житлових приміщеннях або 5 років 
- в комерційних.

Art Vinyl Epic Art Vinyl Blues Art Vinyl Cosmic Art Vinyl Jazz

Art Vinyl iD Mixonomi Art Vinyl Lounge Art Vinyl New Age Art Vinyl Modulart 7

400 DLC Wood 400 Multi-Layer Wood 800 DLC Wood 800 DLC Stone XL

400 DB Wood 800 DB Wood 800 DB Tile 800 DB Stone XL
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ЖК «OBOLON RESIDENCES»

м. Київ, Оболонський проспект, 26
WENTIROCK MAX F - 15 000 м2
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ЖК «OBOLONSKY»

м. Київ, Оболонський проспект, 1
FRONTROCK MAX E 120 мм - 22 000 м2

FRONTROCK MAX E 150 мм - 11 000 м2

CAPAROL будівельні суміші 
Роботи виконані ТОВ «АРМАБУД-ЛТД»
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ЖК «ГАЛАКТИКА»

м. Київ, Євгена Сверстюка, 6
FRONTROCK MAX E 120 мм - 70 000 м2

CAPAROL будівельні суміші 
Роботи виконані ТОВ «АРМАБУД-ЛТД»

БАЗАЛЬТОВА ВАТА
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КЛУБНИЙ БУДИНОК

м. Київ, Казимира Малевича, 48
WENTIROCK MAX 120 мм - 8 000 м2
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ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ «ОХМАТДИТ»

м. Київ, В’ячеслава Чорновола, 28/1
PROROX WM 950 ALU 30 мм - 3 000 м2

CONLIT MAT 30 мм - 1 500 м2

ІНСТИТУТ СЕРЦЯ

м. Київ, Братиславська, 5А
FRONTROCK MAX E 120 мм - 6 500 м2

MONROCK MAX E 250 мм - 1 950 м2
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ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

м. Київ, Маршала Малиновського, 8
WENTIROCK MAX 100 мм - 10 000 м2

ЖК «НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ ДВІР»

м. Київ, Драгомирова, 2А
FRONTROCK MAX E 100 мм - 8 000 м2

WENTIROCK MAX100 мм - 5 000 м2

BAUMIT сухі суміші

БАЗАЛЬТОВА ВАТА
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ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС

м. Нетішин, Енергетиків, 20
WENTIROCK MAX 100 мм - 14 000 м2

MONROCK MAX E 200 мм - 11 000 м2

ЛІКО-ШКОЛА

м. Київ, Композитора Мейтуса, 5А
FRONTROCK MAX E 120 мм - 3 400 м2 

MONROCK MAX E 200 мм - 1 600 м2
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МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №1

м. Київ, Богатирська, 30
FRONTROCK MAX E 120 мм - 12 000 м2 

MONROCK MAX E 250 мм - 4 000 м2 

МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №2

м. Київ, Алішера Навої, 3
FRONTROCK MAX E 150 мм - 9 000 м2

БАЗАЛЬТОВА ВАТА
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ПОСЛУГИ

Багаторічний та різноплановий досвід у будівельній галузі дозволив компанії Ітера Трейд 
відібрати найкращих фахівців у свій штат і провести якісні будівельні роботи на багатьох 
об’єктах в Києві та області.

Високий професійний рівень дозволяє вести масштабні об’єкти від етапу проектування 
та вибору будматеріалів до їх установки та отримання досконалого кінцевого результату.

АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ
Ітера Трейд здатна реалізувати найсміливіші ідеї замовника!

Наші фахівці швидко зрозуміють задум, врахують всі побажання, 
продумають функціональні елементи та візуалізують уявний дизайн.

З нами втілювати в життя омріяний будинок — легко та комфортно, 
адже можна мати впевненість у довершеності кожної деталі.

МОНТАЖ ПОКРІВЛІ
Естетичність покрівлі та термін її експлуатації більшою часткою 
залежить від професійності монтажників.

Ітера Трейд від початку знається на покриттях та супутніх матеріалах, 
тож наші майстри бездоганно облаштують найсучаснішу покрівлю: 
від модерністського фальца до елітних покриттів на кшталт нату-
ральної черепиці або сланцю.

ТЕРМОСАНАЦІЯ ТА ДЕКОРАТИВНЕ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДУ
Шлях до будинку мрії пролягає через теплоізоляцію та оздоблен-
ня фасаду. Кваліфіковані фахівці подбають про всі процеси — від 
якісного утеплення до декорування клінкерною плиткою, каменем, 
штукатуркою тощо. У розпорядженні компанії 5 сучасних штукатурних 
станцій для механічного нанесення та майстри, здатні реалізувати 
найсміливіший індивідуальний дизайн. У 2017 році наш проект 
отримав престижну винагороду «Фасад року» від компанії Baumit.

ВНУТРІШНІ РОБОТИ
Естетичне оформлення приміщень - запорука комфорту та затишку 
майбутніх мешканців, тож краще довірити внутрішній простір про-
фесіоналам.

Наші бригади виконують весь спектр оздоблювальних робіт на 
найвищому рівні: від демонтажних до декоративних.

ІНСТАЛЯЦІЯ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ
Підлогове покриття значною мірою формує враження від примі-
щення, тож поверхня має бути бездоганною.

Майстри компанії мають багатий досвід у формуванні малюнків та 
інсталяції всіх видів покриття: від паркету та благородної масивної 
дошки з цінних порід до комерційного лінолеуму чи ковроліну.
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СПІВПРАЦЯ

НАША ПІДТРИМКА

ЯКІСНИЙ СЕРВІС
Ми дбаємо про кожну деталь: 
від професійної консультації 
та прорахунку будматеріалів 
до вчасної доставки замов-
лення транспортом компанії.  

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ
Технічні менеджери відпові-
дають на будь-які питання: 
стосовно характеристик ма-
теріалу, його встановлення, 
експлуатації, модернізації 
тощо.  

ДОПОМОГА З ВИБОРОМ
Наші фахівці швидко зорієн-
тують в асортименті та роз-
криють переваги сучасної 
продукції, адже вони регуляр-
но відвідують семінари від 
світових виробників.  

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР
Ми співпрацюємо зі світовими 
виробниками напряму, тож маємо 
впевненість в якості продукції і 
надаємо офіційні гарантії. 

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
Фахівці компанії завжди на зв'яз-
ку та готові надати професійну 
консультацію по матеріалах, бу-
дівельним роботам, індивідуаль-
ному замовленню тощо. 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Низька ціна на будівельні мате-
ріали зумовлена прямою спів- 
працею з постачальниками та 
налагодженою логістикою.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ
До кожної покупки додаються 
сертифікати, що свідчать про від-
повідність продукції стандартам 
якості. Для більшості товарів ви-
писується гарантія.

ЗАМІР І РОЗРАХУНОК
Безкоштовне проведення замі-
рів та розрахунок проекта для 
наших замовників. Можливий 
виїзд професіонала на об'єкт або 
віддалена робота з кресленнями.

ШВИДКА ДОСТАВКА
Власний склад будматеріалів в 
межах Києва забезпечує швидку 
доставку та постійну наявність 
більшої частини асортименту.
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ТОВ "ІТЕРА ТРЕЙД"

АДРЕСА ОФІСУ                                    

03150, Київ, вулиця Ямська, 72       

ТЕЛЕФОНИ

(044) 578-12-22

(067) 578-12-22

(066) 578-12-22

(063) 578-12-22

АДРЕСА СКЛАДУ

03151, Київ, вулиця Волинська, 40

САЙТИ

www.бриза.укр

www.galeco.in.ua

www.iteragroup.com.ua

www.теплоизоляция.com.ua
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