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АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТПК: 

Це один з найбільших українських виробників сучасних і високотехнологічних покрівельних та фасадних матеріалів. 
Експерт у виробництві сендвіч-панелейТПК

Сучасні технології 
 виробництва

Динаміка професійного
зростання

Комплекс матеріалів для 
фасадів та покрівель

Супровід на всіх етапах
проекту

Надійна 
репутація

Відповідальний 
партнер

01

04

02

05

03

06

Завод оснащений сучасним автоматизованим об-
ладнанням від провідних європейських виробників. 
Італійська лінія сендвіч-панелей від виробника  
№1 в Європі - RoboЯ.

Виготовлено понад 150 000 000 м2 покрівель, фа-
садів і сендвіч-панелей. З нашими продуктами по-
будовано майже 45 000 об’єктів по всій території 
України.

Понад 200 видів продукції з металу для покрівель 
та фасадів. Від економ до преміум сегменту. Ши-
рокий асортимент комплектуючих для збірки фа-
садів і покрівлі.

Розробляємо найефективніші рішення по кон-
структиву, експлуатаційним характеристиками і 
вартості для клієнта.

Майже 30 років стабільної та успішної роботи. 
Завжди виконуємо наші гарантійні зобов’язання. 
 Більше 1000 клієнтів працюють з нами понад 20 
років.

Ретельний відбір постачальників, контроль якості 
виробництва, поставки готової продукції в запла-
нований строк.

Вид продукції Тип лінії Асортимент
Металочерепиця

автоматична

«Дюна», «Ефект», «Престиж»
Профнастил TП-8, ТП-20, TП-35, ТП-45
Несучий профнастил ТП-60, ТП-85, ТП-85 ПО, ТП-128
Сендвіч-панелі Сендвіч-панелі покрівельні і стінові з різними видами утеплювача 

(мін.вата, PIR, пінополістирол); Акустичні сендвіч-панелі (мін.вата)
Фасадні матеріали полуавтоматична Внутрішні стінові касети (ВСК), фасадні панелі, фасадні касети, 3D 

касети
Інша продукція автоматична Плоский лист, металеві аксесуари (планки)

30
РОКІВ

до

ГА
РА

Н
ТІ

ЇВАЖЛИВО!
Вся продукція ТПК проходить перевірку на якість і відповідність геометрії. Має всі необхідні 
за законодавством України сертифікати і протоколи. Профнастил виробництва ТПК прой-
шов відповідні випробування і має підтверджені таблиці навантажень. Виробництво ТПК пра-
цює по системі контролю якості ISO 9001. 



23 виробничі лінії (Фінляндія, Італія)
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Сталь – це ідеальний матеріал для сучасного будівництва. Завдяки 
міцності, пластичності і довговічності дає можливість створювати 
естетичні і функціональні споруди. Екологічний матеріал, який під-
лягає вторинній переробці.

Для додаткового захисту від корозії та естетичної  
привабливості, тонколистова сталь може мати декоратив-
ні покриття, такі як – PE, PEMA, PVDF, PURAL®FARM, FOOD 
SAFE та інші. Покриття наносяться методом фарбуван-
ня або ж шляхом ламінування (нанесення плівки). Правиль-
ний вибір покриття – це запорука естетичної привабливості  
споруди та захисту від агресивних умов експлуатації.

Також можливо використання нержавіючої сталі, яка  
застосовується у різних галузях промисловості: хімічній, харчовій, 
м’ясопереробній, фармацевтичній та аграрній. Це стійка до корозії і 
агресивних середовищ легована хромом сталь.

PE/PEMA – фасади, покрівлі, внутрішні приміщення
PVDF – підвищені вимоги до стійкості (колір, механічний вплив, 
корозія)
FOOD SAFE – внутрішні приміщення з вологим середовищем (хар-
чова і фармацевтична промисловість, холодильні і морозильні ка-
мери, автомийки)

PURAL FARM® – агресивне середовище з аміачними парами (сіль-
ське гос-во: курники, свинарники, корівники, ферми)
PURAL® – екстра-вимоги до довговічності (колір, механічний 
вплив, корозія)

СТАЛЬ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ

ВИДИ ЗАХИСНОГО ШАРУ

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ 

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ПОКРИТТІВ:

ЦИНК (Zn) – найпоширеніший тип захисного 
покриття, що підходить для більшості сфер 
застосування. Товщина для зовнішнього ви-
користання - від 140 гр/м2., для внутрішньо-
го – від 100 гр/кв.м.

АЛЮЦИНК (AluZn) – цинкове покриття з 
додаванням алюмінію. Висока корозійна 
стійкість, підходить для кислотних сере-
довищ. Має сріблястий колір і не тьмяніє з 
часом. 
Товщина покриття – від 100 до 185 гр/кв.м.

МАГНІЙЦИНК (MgZn) –  цинкове покриття 
з додаванням магнію і алюмінію. Має висо-
ку корозійну стійкістю, підходить для хло-
ристих і аміачних середовищ. Товщина по-
криття від 90 до 250 гр/м2. 

ПАРАМЕТР ПОКАЗНИК

НАЗВА МАТЕРІАЛУ PE  
(ПОЛІЕСТЕР) 

PEMA  
(МАТОВИЙ 

ПОЛІЕСТЕР) 
PVDF ЛАМІНАТ                  

FOOD SAFE PURAL FARM®  PURAL®

ПОВЕРХНЯ ГЛЯНЦЕВА 
(ГЛАДКА)

 МАТОВА  
(БАРХАТИСТА)

ГЛЯНЦЕВА 
(ГЛАДКА)

ГЛЯНЦЕВА 
(ГЛАДКА)

ГЛЯНЦЕВА 
(ГЛАДКА)

 МАТОВА  
(ТЕКСТУРНА)

МЕТОД НАНЕСЕННЯ ПО-
КРИТТЯ ФАРБУВАННЯ ФАРБУВАННЯ ФАРБУВАННЯ ЛАМІНУВАННЯ ФАРБУВАННЯ ФАРБУВАННЯ

КОЛЬОРОВА ГАМА ПО КАРТІ RAL ПО КАРТІ RAL ПО КАРТІ RAL БІЛИЙ ПО КАРТІ RAL ПО КАРТІ RAL

ТОВЩИНА ПОКРИТТЯ [МКМ] 25 35 27-40 120 40 50

MAX. T ЕКСПЛУАТАЦІЇ [°C] 120 120 110 60 110 100

СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ ДО 
ВИГОРЯННЯ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ 
ПОШКОДЖЕНЬ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

СТІЙКІСТЬ ДО АМІАКУ - - - - * * * * * -

*Стійкість матеріалів оцінюється за п’ятибальною шкалою

1

2
3

4

5

Полімерне покриття 
(лицьова сторона)

Шар грунту 
Шар пасивації
Захисний шар 
(цинк, алюцинк, магнійцинк)

Сталь
Це один з найбільших українських виробників сучасних і високотехнологічних покрівельних та фасадних матеріалів. 
Експерт у виробництві сендвіч-панелей

ТОНКОЛИСТОВА СТАЛЬ З ПОКРИТТЯМ
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СТІНОВА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ З УТЕПЛЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА ВАТА  
ВІДКРИТИЙ ЗАМОК

Стінові сендвіч-панелі з відкритим замком застосовуються для влаштування зовнішніх 
стін каркасних будинків, внутрішніх перегородок, перекриття стель і утеплення фасадів ко-
мерційних і промислових споруд. Утеплювач із мінеральної (базальтової) вати не горючий, 
екологічний, має високі тепло- і звукоізоляційні властивості.

Відкритий замок відрізняється високою щільністю і герметичністю. Дозволяє значно при-
скорити процес монтажу панелей за рахунок легкості з’єднання.

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ З ВІДКРИТИМ ЗАМКОМ:

Параметр Значення
Товщина панелі [мм] 62 80 100
Утеплювач мінеральна вата щільністю 110-120 кг/м³
Замок відкритий замок
Ширина [мм] 1000 мм - 1180 мм
Довжина [мм]** 2000 мм  - 12 000 мм  
Зовнішня обкладка 0,45-0,7 мм, колір по карті RAL
Внутрішня обкладка 0,45-0,7 мм, RAL 9003
Види покриття PE/PEMA, PVDF, FOOD SAFE, PURAL®FARM, PURAL®
Зовнішнє профілювання Т - Трапеція, К - Канавка, М - Мікрохвиля, Г - Гладке
Внутрішнє профілювання Т - Трапеція, Г - Гладке
Вага панелі [1 м²/кг]* 14,64 16,51 18,71
Термічний опір теплопередачі [м²K/Вт] 1,75 2,22 2,73
Поширення вогню М0
Вогнестійкість [-] EІ30 / Е45 Е150 / I90 

*Товщина зовнішньої і внутрішньої обкладок 0,5 мм.
**Сендвіч-панелі більшої довжини можуть бути виготовлені за погодженням із Замовником.

 Споруди з високими вимогами до 
    вогнестійкості і звукоізоляції 
 Торгівельно-розважальні центри
 Аеропорти і стадіони
 Гіпермаркети і супермаркети

 Адміністративно-офісні споруди 
 Промислові підприємства
 Логістичні і складські комплекси
 Автосалони

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Внутрішня обкладка

62
-1

00
*

1180**
1197***

1197/1017 - 1180/1000

62
-1

00
*

Зовнішня  обкладка
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СТІНОВА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ З УТЕПЛЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА ВАТА  
ТЕРМОЗАМОК

Стінові сендвіч-панелі з відкритим замком застосовуються для влаштування зовнішніх 
стін каркасних будинків, внутрішніх перегородок, перекриття стель і утеплення фасадів в 
комерційних і промислових спорудах. Утеплювач із мінеральної (базальтової) вати не горю-
чий, екологічний, має високі тепло- і звукоізоляційні властивості.

Термозамок мінімізує проникнення повітря і вологи. Рекомендовано до використання у 
спорудах з високими вимогами до теплоізоляції.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ З ТЕРМОЗАМКОМ:

Параметр Значення
Товщина панелі [мм] 120 140 150 160 190 200 240
Утеплювач мінеральна вата щільністю 110-120 кг/м³
Замок термозамок (енергозберігаючий)
Ширина [мм] 1000 мм - 1180 мм
Довжина [мм]** 2000 мм  - 12 000 мм 
Зовнішня обкладка 0,45-0,7 мм, колір по карті RAL
Внутрішня обкладка 0,45-0,7 мм, RAL 9003
Види покриття PE/PEMA, PVDF, FOOD SAFE, PURAL®FARM, PURAL®
Зовнішнє профілювання Т - Трапеція, К - Канавка, М - Мікрохвиля, Г - Гладке
Внутрішнє профілювання Т - Трапеція, Г - Гладке
Вага панелі [1 м²/кг]* 20,91 23,11 24,21 25,31 28,61 29,71 34,11
Термічний опір теплопередачі [м²K/Вт] 3,25 3,76 4,02 3,83 4,53 5,31 6,34
Поширення вогню М0
Вогнестійкість [-] Е150 / I90 EI 180

*Товщина зовнішньої і внутрішньої обкладок 0,5 мм.
**Сендвіч-панелі більшої довжини можуть бути виготовлені за погодженням із Замовником.

 Споруди з високими вимогами до 
    вогнестійкості і звукоізоляції 
 Торгівельно-розважальні центри
 Аеропорти і стадіони
 Гіпермаркети і супермаркети

 Адміністративно-офісні споруди 
 Промислові підприємства
 Логістичні і складські комплекси
 Автосалони

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Внутрішня обкладка

12
0-

24
0*

1180**
1197***

1197/1017 - 1180/1000

12
0-

24
0*

Зовнішня  обкладка

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина
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СТІНОВА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ З УТЕПЛЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА ВАТА  
ЗАКРИТИЙ ЗАМКОМ 

Стінові сендвіч-панелі з закритим замком застосовуються для влаштування зовнішніх 
стін каркасних будинків і утеплення фасадів в комерційних і промислових спорудах. 

Закритий замок  (прихований) дозволяє приховати всі шви на конструкції і забезпечує 
естетичний зовнішній вигляд фасаду.

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина

Внутрішня обкладка

62
-2

40
*

1000**
1050***

1050-1000

62
-2

40
*

Зовнішня  обкладка

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ СТІНОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ З ЗАКРИТИМ ЗАМКОМ:

Параметр Значення
Товщина панелі [мм] 62 80 100 120 140 150 160 190 200 240
Утеплювач мінеральна вата щільністю 110-120 кг/м³
Замок закритий замок
Ширина [мм] 1000 мм
Довжина [мм]** 2000 мм  - 12 000 мм 
Зовнішня обкладка 0,45-0,7 мм, колір по RAL на вибір
Внутрішня обкладка 0,45-0,7 мм, RAL 9003
Види покриття PE/PEMA, PVDF, FOOD SAFE, PURAL®FARM, PURAL®
Зовнішнє профілювання Т - Трапеція, К - Канавка, М - Мікрохвиля, Г - Гладке
Внутрішнє профілювання Т - Трапеція, Г - Гладке
Вага панелі [1 м²/кг]* 14,53 16,51 18,71 20,91 23,11 24,21 25,31 28,61 29,71 34,11
Термічний опір теплопередачі [м²K/Вт] 1,509 1,927 2,392 2,857 3,323 3,555 3,788 4,485 4,718 5,648
Поширення вогню М0
Вогнестійкість [-] - - Е150 / I90 EI 180

*Товщина зовнішньої і внутрішньої обкладок 0,5 мм.
**Сендвіч-панелі більшої довжини можуть бути виготовлені за погодженням із Замовником.

 Споруди з високими вимогами до 
    вогнестійкості і звукоізоляції 
 Торгівельно-розважальні центри
 Аеропорти і стадіони
 Гіпермаркети і супермаркети

 Адміністративно-офісні споруди 
 Промислові підприємства
 Логістичні і складські комплекси
 Автосалони

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
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Внутрішня обкладка

62
-2

40
*

1180**
1197***

1197 - 1180

62
-2

40
*

Зовнішня  обкладка

Сендвіч-панель TPK ACOUSTIC застосовується для влаштування стель, внутрішніх 
стін та перегородок в будівлях та спорудах, де потрібен захист від промислового шуму, 
теле- кіно- павільйонів (студій) та для будівництва шумозахисних екранів вздовж авто-
мобільних та залізничних шляхів. 
Для зовнішньої обкладки акустичних сендвіч-панелей використовується метал з пер-
форацією. Перфорація дозволяє збільшити шумопоглинаючі властивості панелі.

 Приміщення, в яких необхідне зниження рівня шуму;
 Шумопоглинаючі дорожні екрани;
 Захист від гучної роботи обладнання;
 Спортивні зали;
 Теле- кіно- павільйони (студії) 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ TPK ACOUSTIC:

Параметр Значення
Товщина панелі [мм] 62 80 100 120 140 150 160 190 200 240
Утеплювач мінеральна вата щільністю 110-120 кг/м³
Замок відкритий термозамок (енергозберігаючий)
Ширина [мм] 1180 мм
Довжина [мм]** 2000 мм  - 12 000 мм 
Зовнішня обкладка 0,45-0,7 мм, колір по RAL на вибір
Внутрішня обкладка (перфорована***) 0,45-0,7 мм, перфорація Ø 3-5 мм, RAL 9003
Види покриття PE, PEMA
Зовнішнє профілювання Т - Трапеція, К - Канавка, М - Мікрохвиля, Г - Гладке
Внутрішнє профілювання Т - Трапеція, Г - Гладке
Вага панелі [1 м2/кг] 14,64 16,51 18,71 20,91 23,11 24,21 25,31 28,61 29,71 34,11
Термічний опір теплопередачі* [м²K/Вт] 1,75 2,22 2,73 3,25 3,76 4,02 3,83 4,53 5,31 6,34
Поширення вогню М0
Звукоізоляція Rw [дБ] <32 32* >32

*Товщина зовнішньої і внутрішньої обкладок 0,5 мм.
**Сендвіч-панелі більшої довжини можуть бути виготовлені за погодженням із Замовником.

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина

АКУСТИЧНА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ TPK ACOUSTIC 
(ШУМОПОГЛИНАЮЧА) 
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Покрівельні сендвіч-панелі застосовуються для облаштування покриття комерційних і 
промислових споруд з кутом нахилу покрівлі не менше 10%. У панелей підвищена кон-
струкційна міцність, завдяки ребрам жорсткості на зовнішній стороні, наповненим мінера-
ловатними трапеціями щільністю 140 кг/м³.

 Покрівлі в спорудах з високими вимога-
ми до вогнестійкості і звукоізоляції 
 Торгівельно-розважальні центри
 Аеропорти і стадіони
 Гіпермаркети і супермаркети

 Адміністративно-офісні споруди 
 Промислові підприємства
 Логістичні і складські комплекси
 Автосалони

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОКРІВЕЛЬНИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ ТПК:

Параметр Значення
Товщина панелі [мм] 62/102 80/120 100/140 120/160 140/180 150/190 160/200 190/230 200/240 240/280

Утеплювач мінеральна вата щільністю 110-120 кг/м³
Ребра жорсткості трапеції з мінеральної вати щільністю 140 кг/м³
Замок покрівельний замок
Ширина [мм] 1000 мм
Довжина [мм]** 2000 мм  - 12 000 мм 
Зовнішня обкладка 0,45-0,7 мм, колір по RAL на вибір
Внутрішня обкладка 0,45-0,7 мм, RAL 9003
Види покриття PE/PEMA, PVDF, FOOD SAFE, PURAL®FARM
Зовнішнє профілювання Тп - Трапеція (покрівля)
Внутрішнє профілювання Т - Трапеція, Г - Гладке
Вага панелі* [1 м²/кг] 15,61 17,59 19,79 21,99 24,19 25,29 26,39 29,61 30,79 35,19
Термічний опір теплопередачі* [м²K/Вт] 1,639 20,058 2,523 2,988 3,453 3,686 3,918 4,616 4,848 5,779
Поширення вогню М0
Вогнестійкість [-] - - - RE 30

*Товщина зовнішньої і внутрішньої обкладок 0,5 мм.
**Сендвіч-панелі більшої довжини можуть бути виготовлені за погодженням із Замовником.

ПОКРІВЕЛЬНА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ З УТЕПЛЮВАЧЕМ МІНЕРАЛЬНА ВАТА 

Внутрішня обкладка

62
-2

40
*

1000**

1017***

1047-1000

62
-2

40
*

40

Зовнішня  обкладка
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розміщення конструкцій 
для підтримки покрівельних 

панелей

розміщення панелей для 
покриття

монтаж покрівельних панелей 
з «оверлап»

розміщення змонтованих 
панелей

«Оверлап» (англ�) – перекривання. Сендвіч-панелі з « оверлап» застосовуються при 
монтажі на довгих скатах, де необхідно встановлювати декілька панелей по довжині 
цього скату. Наявність «оверлапа» дозволяє ліквідувати проблему затікань по попе-
речному стику панелей. Нижня (карнизна панель) замовляється без «оверлапа», які 
йдуть за нею панелі (по скату вгору) з «оверлапом».

 висока герметичність покрівлі різної складності.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ: 

СХЕМА МОНТАЖУ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ З «ОВЕРЛАП»

РОЗМІЩЕННЯ ГОТОВИХ ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ З «ОВЕРЛАП» НА ПАЛЕТІ

ПОКРІВЕЛЬНА СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ З «ОВЕРЛАП»

* при схилі покрівлі на 6-11° застосовується «оверлап» 200 мм, 
  при схилі більше 11° - 150 мм�

1047-1000

150 та 200*

* оверлап

62
-2

40
*

40
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*Сендвіч-панелі товщиною 40 можуть бути виготовлені по індивідуальному запиту.

Сендвіч панелі ППУ - це високотехнологічні конструкції , використання яких дозволяє 
значно прискорити хід будівельних робіт. Завдяки своїм унікальним характеристикам, ці 
вироби користуються в Україні високим попитом.
Пінополіуретан - це полімерний матеріал, який отримують шляхом спінювання сумішей 
(поліізоціонат/поліол). В якості агента, який забезпечує обсяг, механічну міцність, гнучкість 
і пружність, виступає пентан. 
Основний плюс матеріалу в тому, що він дуже енергоефективний і прекрасно підходить 
для споруд з регульованим температурним режимом.

Пінополіізоціанурат (PIR) - це один з видів пінополіуретану з 
підвищеним показником вогнестійкості. Конструкції такого типу 
використовують для будівель з більш високими вимогами до по-
жежної безпеки.

Пінополіуретан (PUR) - це універсальний і широко поширений уте-
плювач з хорошими теплоізоляційними властивостями. Він відріз-
няється порівняно невеликою масою і довгим терміном служби.

ТПК виготовляє панелі з серцевиною з пінополіізоціанурата (ПІР)� 
Стінові та покрівельні, з гарантією якості і можливістю швидкої доставки в будь-який регіон України�

 Овоче- та фруктосховища
 Фабрики, Заводи, виробничі цехи
 Холодильні камери
 Харчова та фармакологічна 
 промисловість

 Автосалони, Автомайстерні, Автомийки
 Сільськогосподарські будівлі та ангари
 Логістичні комплекси, Склад

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

АССОРТИМЕНТ ВИГОТОВЛЯЄМИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ:

Товщина панелі [мм] 60 80 100 120 140 150 160 200 240
Стінові сендвіч-панелі з відкритим замком          

Стінові сендвіч-панелі з термозамком         

Стінові сендвіч-панелі з закритим замком          

Покрівельні сендвіч-панелі         

СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ З УТЕПЛЮВАЧЕМ ПІНОПОЛІУРЕТАН (ППУ)

ВАЖЛИВО! Всі сендвіч-панелі мають сертифікати відповідності�
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Блок упаковки сендвіч-панелей на лінії 
ROBOR (Італія) є повністю автоматичний, 
що гарантує відсутність пошкоджень гото-
вої продукції та упаковку відповідно євро-
пейським стандартам якості.

Після пакування всі сендвіч-панелі відсто-
юються в цеху, за помірної температури не 
менше ніж 24 години, що гарантує повну 
проклейку та міцність з’єднання обкладки 
та утеплювача.

Якісна упаковка панелей дозволяє їх 
транспортування будь-якими видами 
транспорту, на великі відстані та забезпе-
чує захист продукції від пошкоджень під 
час транспортування.

КАНАВКА

К

МІКРОГОФРА

М

ГЛАДКА

Г

ТРАПЕЦІЯ

Т

ТРАПЕЦІЯ (ПОКРІВЛЯ)

ТП

РІЗНОВИДИ ПРОФІЛЮВАННЯ ОБКЛАДОК СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ ТПК

УПАКОВКА І ТРАНСПОРТУВАННЯ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ ТПК

100 100 100 1,
5

20 20 20 20 0,
5

50 50 50 1,
5

50

50 20 20

40

25
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Профнастил – популярний будівельний матеріал для влаштуван-
ня стін, покрівель, перекриття та суцільної несучої основи покрит-
тя об’єктів промислового та комерційного призначення. Виготов-
ляється з оцинкованої сталі з полімерним покриттям або без нього. 
Конструкції і покриття з профнастилу, за умови якісного монтажу, 
надовго зберігають свій естетичний зовнішній вигляд і експлуата-
ційні характеристики.

Стіновий профнастил характеризується наявністю гофри невели-
кої висоти. Став незамінним матеріалом у промисловому будівни-
цтві завдяки своїй універсальності, довговічності і простоті монта-
жу.

Покрівельний профнастил, в порівнянні зі стіновим, має більш ви-
сокі гофри і додаткові ребра жорсткості. Завдяки цьому профіль 
витримує механічні навантаження, характерні для покрівлі.

Несучий профнастил характеризується підвищеною міцністю 
завдяки високим гофрам і використанню конструкційної сталі тов-
щиною (0,5 мм - 1,25 мм). Несучий профнастил витримує постійне 
значне навантаження і використовуються в якості несучої основи 
покрівлі або незнімної опалубки для монолітного залізобетонного 
перекриття.

ВАЖЛИВО! Всі профнастили мають клас горючості НГ�

ТП-8 ТП-20 ТП-35 ТП-45 ТП-60 ТП-85 ТП-128

СТІНОВИЙ ПРОФНАСТИЛ    

ПОКРІВЕЛЬНИЙ ПРОФНАСТИЛ    

НЕСУЧИЙ ПРОФНАСТИЛ   

ПРОФНАСТИЛ СТІНОВИЙ, ПОКРІВЕЛЬНИЙ, НЕСУЧИЙ
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ТП-8

ТП-20 СО / С

ТП-35 А

ТП-35 АО

ТП-8 О

ТП-20 Д 

ТП-35 Б

ТП-35 БО  

119 207 40

1035

1072*

35

119 207 40

1035

1072*

35

1207*

1170

3513076

8

119 207 40

1025

1062*

35

119 207 40

1025

1062*

35

ПРОФНАСТИЛ СТІНОВИЙ, ПОКРІВЕЛЬНИЙ, НЕСУЧИЙ

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття ТП-20 СО

ТП-20 С
Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття
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ТП-45 О

ТП-45

ТП-60

ТП-85 О

ТП-45 БО

ТП-60 О

ТП-85

ТП-128 

120 40

240

960

1000*

58

127 50

265

1060

1095*

82

120 40

240

960

1000*

58

127 50

265

1060

1095*

82

ПРОФНАСТИЛ СТІНОВИЙ, ПОКРІВЕЛЬНИЙ, НЕСУЧИЙ

Полімерне 
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне 
покриття

Полімерне
покриття

Полімерне 
покриття
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Профнастил ТП-85 ПО призначений для залізобетонного перекриття без армування. 
Спеціальні штампи на ребрах профілю забезпечують надійне та довговічне зчеплення ме-
талу з бетоном. Мінімальна товщина профнастила - 0,7 мм. Виготовляється з конструкцій-
ної сталі - S320GD, S350GD. Межа вогнестійкості профілю - REI 60.

Полімерне
 покриття

127 50

265

1060

1095*

82

1.   Балки перекриття
2. Протиусадкова сітка
3. Бетон
4. Профнастил ТП-85 ПО
5. Шуруп

Умовні позначення:

DR!PSTOP – самоклеюча текстильна плівка, що наноситься на внутрішню поверхню 
профнастилу під час профілювання. Унікальна структура плівки збирає та утримує 
до 1л вологи на 1 кв.м.
Нанесення покриття DR!PSTOP можливо на профнастил ТП-20, ТП-35, ТП-45, ТП-60. 

 Захист покрівлі від корозії
 Стійкість до агресивного середовища (аміачні випаровування)
 Стійкість до утворення цвілі, грибка та бактерій
 Негорючий матеріал – група горючості «Г1»
 Стійкість до механічних пошкоджень
 Легкість очищення за допомогою води під тиском
 Температурний діапазон: від -45 до + 80 С

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ ТП-85 ПО

ПРОФНАСТИЛ З АНТИКОНДЕНСАТНИМ ПОКРИТТЯМ
DR!PSTOP

 Економія на балках 15%
 Витрати менше на 25-40%
 Термін будівництва менше на 25%
 Будівельна висота менше на 10%
 Маса перекриття менше на 30-50%

 Висока жорсткість перекриття за 
 рахунок горизонтальних навантажень
 Розміщення комунікацій в гофрах 
 профнастилу

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ (в порівнянні з монолітним перекриттям):

 в якості перекриття: паркінги, аеропорти, 
вокзали, житлові, комерційні і промислові 
споруди;

Сфера застосування:

Переваги використання DRIPSTOP

 реконструкція та нове будівництво;
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «ЕФЕКТ»

Найпопулярніша покрівля компанії ТПК - тип хвилі «монтерей», має перевірену геоме-
трію, витончений зовнішній вигляд та відмінні експлуатаційні властивості. 

Профілю притаманна виразна форма, котра надає ефектний зовнішній вигляд і візу-
альну схожість з класичною черепицею - ідеальне рішення для будь-якого архітектур-
ного стилю. 

ПЕРЕВАГА: 

велика корисна ширина листа, що робить продукт економічним.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «ПРЕСТИЖ»

Популярна металочерепиця з типом хвилі «монтерей». Основна відмінність металоче-
репиці «Престиж» від «Ефекту» – більша висота профілю.

Підходить для укладання покрівлі у будівлях всіх архітектурних форм і стилів.

ПЕРЕВАГА: 

велика корисна ширина листа, що робить продукт економічним.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «ДЮНА»

Має напівкруглу хвилю із середньою висотою профілю, що максимально повторює 
форму і вид середземноморської керамічної черепиці. Завдяки цьому забезпечує архі-
тектурну виразність будівлям. 

Ідеальне рішення при реставрації старих будівель (історичні споруди) та для 
скатних покрівель� 

ПЕРЕВАГА: 

дві капілярні канавки на черепиці, що забезпечують захист від утворення конден-
сату.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТПК
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ФАСАДНІ ПАНЕЛІ

 Продукт готовий до монтажу
 Різноманіття форм, розмірів, кольорів
 Технологічність та довговічність фаса-
ду

 Підходить для монтажу в обмежених 
умовах будівництва
 Стикується з будь-яким будівельним 
матеріалом (скло, камінь, сталь) 

Переваги застосування: 

Фасадні панелі - сучасний і технологічний фасадний матеріал. Форма і розміри панелей 
дозволяють використовувати горизонтальну, вертикальну і похилу схему розміщення на 
поверхні фасаду. Це дозволяє створювати оригінальні та індивідуальні фасади. 

 Фасадні панелі виробництва ТПК мають ширину 200 мм і 300 мм, глибина штампу 30 мм. 
Також виготовляємо кутові панелі.

Параметр Значення
Наіменування ПФ-200 ПФ-300
Замок відкритий / закритий
Ширина [мм] 200 мм 300 мм
Довжина [мм] min 200 мм — max 12 000 мм
Обкладка 0,5 мм — 1 мм, колір по RAL на вибір
Види покриття PE/PEMA, «Хамелеон», «Cor-Ten», «Printech»
Профілювання М - Мікрохвиля, Г - Гладке

B 14,5

33

27

ПФ-200 (закритий замок) ПФ-200 (відкритий замок)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ФАСАДНИХ ПАНЕЛЕЙ:
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ФК-1000 

ФК-3000 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ФАСАДНИХ КАСЕТ:

Параметр Значення
Наіменування ФК-1000 ФК-3000
Замок відкритий закритий
Ширина [мм] min 200 мм — max 2500 мм
Довжина [мм] min 200 мм — max 2100 мм
Обкладка 0,7 мм — 1,2 мм, колір по RAL на вибір
Види покриття PE/PEMA, «Хамелеон», «Cor-Ten», «Printech»

ФАСАДНІ КАСЕТИ

Фасадні касети - оригінальний конструктивний матеріал, що до-
зволяє створювати ексклюзивні фасади та втілювати кастомні рі-
шення в сучасній архітектурі. 

 Продукт готовий до монтажу
 Різноманіття форм, розмірів, кольорів
 Технологічність та довговічність фасаду
 Підходить для монтажу в обмежених умовах будівництва
 Стикується з будь-яким будівельним матеріалом 
    (скло, камінь, сталь)

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:
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3D Сassette Z

3D Сassette X

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ФАСАДНИХ 3D КАСЕТ:

Параметр Значення
Наіменування 3D Cassette Z 3D Cassette X
Замок відкритий
Ширина [мм] 475 мм min 200 мм — max 2500 мм
Довжина [мм] 475 мм min 200 мм — max 2500 мм
Обкладка 0,4 мм — 1 мм, колір по RAL на вибір
Види покриття PE/PEMA, «Хамелеон», «Cor-Ten», «Printech»

3D Об’ємні фасадні касети - це нетривіальне рішення для створен-
ня дизайнерського фасаду будівлі, який буде приваблювати своєю 
виразністю. Використовують для облаштування навісних фасадних 
систем (НФС).

 Можливість створювати унікальні фасадні рішення
 Продукт готовий до монтажу
 Різноманіття форм, розмірів, кольорів
 Технологічність та довговічність фасаду
 Підходить для монтажу в обмежених умовах будівництва
 Стикується з будь-яким будівельним матеріалом
    (скло, камінь, сталь)

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:

3D ФАСАДНІ КАСЕТИ

475

47
5

2 2

1
L
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 Надійний захист утеплювача від атмос-
ферного впливу
 Естетичний вигляд внутрішньої поверх-
ні стіни
 Кріплення до колон каркасу

 Відсутність «містків холоду» за рахунок 
спеціальних ущільнювачів
 Виконує функцію паробар’єру
 Підходить для всіх класів будівництва 
(вогнестійкість)

Переваги застосування ВСК: 

Внутрішні стінові касети (ВСК) - основний елемент покрокової збірки сендвіча, засто-
совуються в каркасному будівництві. Виготовляються з оцинкованої сталі з полімерним 
покриттям. Дозволяє застосовувати різні матеріали в якості зовнішнього оздоблення - про-
фнастил, фасадні касети або панелі. 

Стінові касети виробництва ТПК мають ширину 600 мм і 500 мм, і глибину 110/160 мм.

ВНУТРІШНІ СТІНОВІ КАСЕТИ (ВСК)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВСК:

Параметр Значення
Наіменування ВСК-500 ВСК-600
Ширина [мм] 500 600
Висота [мм] 110 мм /160 мм
Max. Довжина [мм] 12 000 мм
Товщина сталі 0,7 мм - 1,25 мм

ВСК-500 ВСК-600
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Akatherm Akasison – сучасна альтернатива гравітаційній водостічній системі. Використовується 
для покрівельного дренажу в комерційних і промислових спорудах з плоскою покрівлею вели-
кої площі. За рахунок спеціальної конструкції магістралей у воронках утворюється вакуумний 
ефект. Це сприяє високій швидкості водовідведення (на 25% більше, ніж у гравітаційній системі).

ВАЖЛИВО

Компанія ТПК – єдиний офіційний дилер Akatherm в Україні. ТПК робить розрахунок* дренажної системи сумісно з 
технічним департаментом компанії Akatherm. Це гарантує точність та якість розрахунків.

*Проектування та розрахунки проводяться з використанням спеціального програмного забезпечення – Akacad. 


 Легкий монтаж
 Трубопровід укладається без уклону
 Висока швидкість водовідведення
 Здатність системи до самоочищення
 Мінімальні земляні роботи
 Є воронки для різних типів покрівлі 

 Логістичні та розподільчі центри
 Торгово-розважальні комплекси
 Виробничі та промислові будівлі
 Автомобільна промисловість
 Аеропорти і вокзали
 Стадіони

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ: СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

ПРАЦЮЄ У ДВОХ РЕЖИМАХ: 

15
РОКІВ ГА

РА
Н

ТІ
Ї

від виробника

РОБОТА СИСТЕМИ В 
РЕЖИМІ САМОТОКУ

(ПРИ НЕВЕЛИКІЙ 
КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ)

ВИНИКНЕННЯ В СИСТЕМІ 
ГІДРАВЛІЧНИХ ХВИЛЬ

(ПРИ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ІНТЕНСИВНОСТІ ОПАДІВ)

ЗАПОВНЕННЯ 
СИСТЕМИ ВОДОЮ З 

УТВОРЕННЯМ 
РОЗРІДЖЕНОГО ТИСКУ
(ЗАВДЯКИ ВЛАСНІЙ ВАЗІ 

ВОДЯНОГО СТОВПУ)

РОБОТА СИСТЕМИ У 
СИФОННО-ВАКУУМНОМУ 

РЕЖИМІ

1. Невелика кількість опадів – як звичайна гравітаційна система.
2. Інтенсивні опади – виникає вакуумний ефект.

СИФОННА-ВАКУУМНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА AKATHERM (НІДЕРЛАНДИ)



- 25 - Більше інформації на сайті www.tpk.ua

Системи Hunter –  надійні пластикові водостічні системи для житлового і промислового бу-
дівництва. Використовується для водовідведення в житлових, комерційних і промислових 
спорудах зі скатною покрівлею. 
Гарантія 12 років. Досвід експлуатації в Україні – більше 20 років. 

ДЛЯ СКАТНИХ ПОКРІВЕЛЬ ВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ: 
заводи, ангари, виробничі приміщення, фрукто- і овочесховища, 
склади. Ринва має кронштейни підвищеної міцності, що забез-
печує стійкість до потужних вітрових та снігових навантажень.

ДЛЯ СКАТНИХ ПОКРІВЕЛЬ НАДВЕЛИКОЇ ПЛОЩІ� 
Кожний елемент системи спроектовано з врахуванням стійкості до 
потужних вітрових та снігових навантажень.

СИСТЕМА HUNTER МАКСІ  
(РИНВА 170 ММ, ТРУБА 110 ММ)

СИСТЕМА HUNTER ШТОРМ
(РИНВА 200 ММ, ТРУБА 160 АБО 110 ММ)

110170

Горизонтальне                         
Під кутом 1: 350

Діаметр 
труби

Система БРАВО
Пропускна здатність [л/сек] 82мм 2,2 2,5 4,0 4,9

Площа покрівлі [м²] 82мм 106 120 191 232

Система РЕГЕНТ
Пропускна здатність [л/сек] 74мм 2,1 2,3 4,2 4,7

Площа покрівлі [м²] 74мм 101 110 202 226

Система МАКСІ
Пропускна здатність [л/сек] 110 мм 2,8 2,9 5,4 6,0

Площа покрівлі [м²] 110 мм 136 137 258 289

Система ШТОРМ
Пропускна здатність [л/сек] 110 мм 5,9 5,9 11,1 12,4

160 мм 6,6 6,7 12,5 14,0

Площа покрівлі [м²] 110 мм 282 284 534 598

160 мм 318 320 601 673

Кольорова гама: 
білий, сірий, чорний. 

Кольорова гама: 
сірий, чорний. 

73 110 160200

ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ HUNTER (АНГЛІЯ)
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ПРОГОНИ (ЛТСК)

Рекомендуються в якості допоміжних несучих елементів для використання у фасад-
них і покрівельних конструкціях. Компанія ТПК пропонує C- и Z-прогони, які пройшли  
випробування на міцність.

САМОРІЗИ, ГВИНТИ, ЗАКЛЕПКИ

Кріпильні елементи є важливою частиною якісного і правильного монтажу покрівельних 
та фасадних матеріалів. Компанія ТПК пропонує повний асортимент кріпильних елементів 
для житлового, приватного, промислового та комерційного будівництва від перевірених 
брендів, з якими працює багато років. 

УЩІЛЬНЮВАЧІ, ГЕРМЕТИКИ 

Важливі матеріали у всіх рішеннях для об’єктів житлового, приватного, промислового та 
комерційного призначення. Запобігають потраплянню вологи, бруду, комах і птахів в під-
покрівельний простір та поєднують в собі функції: гідро-, звуко-, вібро- і термоізоляції. 
Компанія ТПК пропонує широкий асортимент ущільнювальних стрічок, герметиків і тер-
мопрокладок.

МІНЕРАЛЬНА (БАЗАЛЬТОВА) ВАТА 

Мінеральну (базальтову) ізоляцію застосовують для утеплення покрівель та фасадів 
об’єктів житлового, приватного, промислового та комерційного призначення. Цей ма-
теріал характеризується високими тепло- та звукоізоляційними властивостями. Базаль-
това ізоляція – це найкраще рішення для теплоізоляції огороджувальних конструкцій, зву-
ко- і шумоізоляції, вогнезахисту і утеплення скатних покрівель. Компанія ТПК пропонує 
продукцію від перевірених українських брендів, таких як: IZOVAT і ТЕХНО.

ПВХ, ТПО МЕМБРАНИ ДЛЯ М’ЯКОЇ ПОКРІВЛІ 

ПВХ та ТПО мембрани - матеріали призначені для влаштування будь-якого типу плоских 
покрівель. Мають високі експлуатаційні і технічні характеристики. Продукція не містить 
розчинників, важких металів, хлору та інших галогенів. 

ПАРО-, ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, ПОКРІВЕЛЬНІ СТРІЧКИ

Незамінні матеріали в усіх рішеннях для об’єктів промислового і комерційного призна-
чення, що запобігають утворенню «містків холоду» в огороджувальних конструкціях. Дані 
ізоляційні матеріали призначені для утворення захисного шару з внутрішньої сторони те-
плоізоляції у скатних та плоских покрівлях, а також у випадках внутрішнього утеплення 
стін промислових, комерційних і приватних будівель. 

КОМПЛЕКТАЦІЯ
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Рівне
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Одеса

Харків

Суми

КОНТАКТИ

Багатоканальний:
Vodafone:
Kyivstar:
Life:

Головний офіс:

+38 (044) 228 84 00
+38 (066) 530 54 00
+38 (098) 530 54 00
+38 (073) 530 54 00

м. Київ, пр-т. Степана Бандери, 8, 
корп. 16-А
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