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Компанія «ТПК» - найбільший в Україні постачальник виробів з фарбованого металу для огороджувальних 

конструкцій стін і покрівель для житлового та промислового будівництва, а також комплектуючих для зазначених 

конструкцій, працює на будівельному ринку більше 25 років. Тільки за останні 5 років вироблено і поставлено 

покрівельних і фасадних матеріалів загальною площею понад 20 000 000 м2. 
 

Спеціалізація компанії - поставка готових рішень для огороджувальних конструкцій покрівель та фасадів. 
 

Компанія «ТПК» має власне сучасне виробництво, де випускається широкий асортимент матеріалів для покрівель, 

фасадів та перекриттів - металочерепиця, профнастили (від 8 до 128), фасадні стінові касети і панелі, внутрішні 

стінові касети, комплектація до них. 
 

Найновішим і сучасним виробництвом є сендвіч-панелі (стінові і покрівельні). 

Панелі виготовляються на заводі компанії «ТПК» в Білій Церкві, де встановлена нова унікальна в Україні лінія 

компанії Robor, зібрана в Італії. Компанія Robor спеціалізується на розробці і виробництві ліній для сендвіч-

панелей. Лінія працює з 2009 року і є однією з найсучасніших не тільки в Україні, але і в Європі. Виробництво 

сендвіч-панелей повністю автоматизовано - починаючи від подачі утеплювача в лінію порізки його на ламелі, 

закінчуючи фінішною упаковкою. Особливість лінії - довгий (16 м) пластинчастий прес з підігрівом, який рівномірно 

прогріває всю панель після з'єднання проклеєного металу з наповнювачем, покращуючи якість склеювання. Лінія 

штабелювання панелей перед упаковкою також має свої особливості - вона дбайливо укладає панелі в пачки не 

присосками, а за допомогою спеціальних лап, не відриваючи ще від утеплювача обкладки, які ще не приклеїлися. 
 

Лінія дозволяє виготовляти стінові і покрівельні панелі з наповнювачем із мінеральної вати і пінополістиролу 

товщиною від 60 мм до 240 мм. Стінові панелі можуть бути з відкритим замком (шириною 1000 мм і 1180 мм) і 

закритим замком. Панелі від 120 мм виготовляються з термозамком. Покрівельні панелі можуть бути як звичайні, 

так і зі спеціальною підрізкою (Overlap) для зручності монтажу панелей з поперечним стикуванням. Товщина 

використовуваного металу - від 0,45 мм до 0,7 мм в залежності від технічних вимог до панелі по конкретному 

об'єкту. Вид покриття - на вимогу замовника. Кожна партія панелей проходить перевірку на якість проклейки. 
 

Запрошуємо Вас відвідати наше виробництво, щоб переконатися в наявності технічної можливості виконати 

необхідні замовлення, оцінити рівень роботи системи контролю якості продукції на виробництві, яка діє починаючи 

з фіксації якості сировини і закінчуючи контролем якості упаковки і навантаження продукції. 
 

Також Ви можете переглянути короткий відеоролик про виробництво на нашому каналі YouTube: 

https://youtu.be/skFW_flj0a8 
 

Вся продукція відповідає стандартам і вимогам згідно чинного законодавства України, що підтверджується 

наявністю у Компанії «ТПК» всіх необхідних сертифікатів і протоколів, які ми готові надати в будь-який момент. 

Виробництво сертифіковане по системі контролю якості ISO 9001. 

Продукція забезпечена необхідними в Україні дозвільними документами, а саме: висновок сан-епідем. служби, 

сертифікат відповідності, пожежні протоколи. 
 

На сайті Компанії «ТПК» www.tpk.ua розміщена детальна інформація про пропозицію ТПК, а також рекомендаційні 

листи про нашу компанію і продукцію. 
 

Станом на 2019 р. загальний обсяг поставленої продукції власного виробництва за основними напрямками: 
▪ Сендвіч-панелі - понад 2 000 000 м2; 
▪ Профнастили - понад 1 850 000 м2; 
▪ Металочерепиця - 16 400 000 м2. 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

 

БУДІВЕЛЬНІ СУПЕРМАРКЕТИ «33 М2» 

Загальний обсяг поставленої продукції по всій Україні - понад 74 500 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

 

ВИРОБНИЧІ СПОРУДИ/БУДІВЛІ «Миронівський Хлібопродукт», м. Ладижин, Вінницька обл. 
Загальний обсяг поставлених сендвіч-панелей - 37 500 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

 

СУПЕРМАРКЕТи «ЕКО Маркет» 
Загальний обсяг поставленої продукції по всій Україні - понад 26 000 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЛокІс», М. Харків 
Обсяг поставленої продукції - 17 400 м2 

 

БУДІВЛІ ОБСЛУГОВУВАННЯ З/Д ПОТЯГІВ, м. Київ 
Обсяг поставленої продукції - 15 000 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

СУПЕРМАРКЕТИ ТА АВТОСАЛОНИ «Таврія В» 
Загальний обсяг поставленої продукції - 16 600 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

БУДІВЕЛЬНІ СУПЕРМАРКЕТИ «Леруа Мерлен», м. Київ 
Загальний обсяг поставленої продукції - 14 370 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «Інрайз Логістик», Одеська обл. 
Обсяг поставленої продукції - 14 150 м2 

 

 

ЗАВОД ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОДУКЦІЇ «Гуала Кложерс», м. Суми 
Обсяг поставленої продукції - 12 600 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

 
ВИРОБНИЧЕ ПРИМІЩЕННЯ «SEBN UA», м. Чернівці 

Загальний обсяг поставленої продукції – понад 13 600 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ «Олді», м. Житомир, м. Бровари 
Обсяг поставленої продукції - 13 100 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

ЗАВОД «Термо-Пак», м. Біла Церква 
Обсяг поставленої продукції - 11 000 м2 

 

 
ТРЦ «Лавіна», м. Київ 

Обсяг поставленої продукції - 14 800 м2 
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РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ КОМПАНІЇ ТПК 

ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ С/Г ТЕХНІКИ «МААНС», Рівненська обл. 
Загальний обсяг поставленої продукції – понад 5 000 м2
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