


МИ ЗАВЖДИ У 
РОЗПОРЯДЖЕННІ НАШИХ ПАРТНЕРІВ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ПІДХІД, ОРІЄНТОВАНИЙ 
НА ПАРТНЕРА

 47 осіб в команді підтримки продажів

 16 менеджерів з продажів

 6 адміністраторів

 1 інженер 

 15000 замовлень щороку

ШИРОКИЙ 
АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

 5 категорій товарів

 більше ніж  500 найменувань 

Група Masterplast найбільша угорська компанія з виробництва та продажу будівельних товарів у Центральній Європі.

ГНУЧКА 
ЛОГІСТИКА

 6000 м2 складської площі

 2 мільйони кілометрів подолано щороку

 36 власних вантажних автомобілів

ВИРОБНИЧА 
ПІДТРИМКА

 2 виробничі бази

ПІДТРИМКА 
ПРОДАЖІВ

 підтримка партнерів



МИ ЗАВЖДИ У 
РОЗПОРЯДЖЕННІ НАШИХ ПАРТНЕРІВ

ОНОВЛЕНИЙ 
WEB-САЙТ!

Простий у користуванні 

Швидкий пошук

Можливість завантажити 
каталог та документацію на товар
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ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО

ПОСТІЙНА ЯКІСТЬ

СТАБІЛЬНІ ПОСТАВКИ

ГНУЧКІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ

ISOFOAM ПІНОПОЛІСТИРОЛ 
MASTERPROFIL ПРОФІЛІ ДЛЯ СУХОГО БУДІВНИЦТВА 

КАЛ

ВИРОБНИЦТВО 
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СУБОТИЦЯ
MASTERNET СКЛОВОЛОКНИСТІ ШТУКАТУРНІ СІТКИ  
THERMOMASTER КУТНИКИ З СІТКОЮ 
ISOMASTER ТА HUNGAROCELL ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Зберігати у критих, сухих,       
захищених від вологості місцях     

Знак CE        

Зберігати у місцях, захищених від прямих   
сонячних променів та випромінюваного тепла

Доступно в різних кольорах      

Можливість нанесення логотипу за      
індивідуальним замовленням

Опис товару          

Правила використання                

Бережіть від пошкоджень      

    

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua
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Зберігати у вертикальному 
положенні

Зберігати та перевозити 
захищаючи від холоду

Стійкість до УФ -випромінювання 
(максимальна)

Жаростійкість

Водонепроникність (W1) 

Водонепроникність (W2) 

Термін зберігання



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Зберігати у критих, сухих,       
захищених від вологості місцях     

Знак CE        

Зберігати у місцях, захищених від прямих   
сонячних променів та випромінюваного тепла

Доступно в різних кольорах      

Можливість нанесення логотипу за      
індивідуальним замовленням

Опис товару          

Правила використання                

Бережіть від пошкоджень      

    

ЗМІСТ

ФАСАДНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ 

СУХЕ 
БУДІВНИЦТВО

ТЕПЛО-, ЗВУКО- ТА
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ  

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА    
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ФАСАДНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ 
ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛДЯЦІЇ

1. Пінополістирольні плити або мінеральна вата

2. Клей для фасадної теплоізоляції

3. MASTERNET штукатурна сітка

4. Ґрунтовка

5. Декоративна штукатурка

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЦОКОЛЯ

6. Теплоізоляційний матеріал з екструдованого
 пінополістиролу

2. Клей для фасадної теплоізоляції

7. MASTERNET штукатурна сітка 

8. Декоративна штукатурка

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

9. Дюбель для кріплення теплоізоляції

10. THERMOMASTER кутник із 
 скловолокнистою сіткою

11. THERMOMASTER PVC-B балконний 
 профіль із скловолокнистою сіткою

12. THERMOMASTER W-PROF профіль 
 примикання до віконних та дверних 
 отворів зі скловолокнистою сіткою 

13. Дюбель із забивним стержнем 

14. Дюбель спіральний

15. Подовжувач для профілю

16. Цокольний пластмасовий клин
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   високоякісне скловолокно, просочене
   лугостійкою дисперсією.
Сфера використання: при фасадній теплоізоляції з метою запобігання
   утворення тріщин.
Витрата матеріалу:  1,1 м2/м2

Типи:    MASTERNET PLUS 145
   MASTERNET PLUS 160
Відповідність стандартам:  задовільняє вимоги ETAG 004.
Розфасовка:   1 м × 50 м = 50 м2

ШТУКАТУРНІ СІТКИ
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ФАСАДНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 

ШТУКАТУРНІ СІТКИ 
ПРЕМІУМ КЛАСУ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   високоякісне скловолокно, просочене 
   лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:  при фасадній теплоізоляції, 
   для попередження утворення тріщин.
Витрата матеріалу:   1,1 м2/м2

Типи:   MASTERNET P-145
   MASTERNET P-160
   MASTERNET SOLID 
   MASTERNET CLASSIC 145
   MASTERNET CLASSIC 160
   MASTERNET PRO 165 
Відповідність стандартам:  задовільняє вимоги ETAG 004.
Розфасовка:   1 м × 50 м = 50 м2 

ШТУКАТУРНІ СІТКИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   високоякісне скловолокно, просочене 
   лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:  при фасадній теплоізоляції з метою 
   запобігання утворення тріщин.
Витрата матеріалу:   1,1 м2/м2

Типи:   MASTERNET 125
   MASTERNET 145
   MASTERNET 160
   MASTERNET FACADE 145
Розфасовка:  1 м × 50 м = 50 м2

FIBERGLASS ШТУКАТУРНІ СІТКИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:  при фасадній теплоізоляції з метою запобігання утворення тріщин.
Витрата матеріалу:   1,1 м2/м2

Типи:   FIBERGLASS 145
   FIBERGLASS 160
Розфасовка:   1 м × 50 м = 50 м2
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   мінераловатні плити, виготовлені з гірських 
   базальтових порід високої якості.
Сфера використання:  теплоізоляція фасадів, застосовуються 
   в легких штукатурних системах.
Розмір плити:   60 мм × 1000 мм
Тип/розфасовка:  БЕЛТЕП ФАСАД  50 / 3 м2 в упаковці
   БЕЛТЕП ФАСАД   100 / 1,8 м2 в упаковці
   БЕЛТЕП ФАСАД  150 / 1,2 м2 в упаковці

ФАСАДНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 

ФАСАД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   перфорований гнутий алюміній.
Сфера використання:  стартовий профіль при встановленні 
   фасадної теплоізоляції.
Ширина:   THERMOMASTER US: 150 мм, 200 мм
   THERMOMASTER UL: 30 мм, 40 мм, 50 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм
Розфасовка:   THERMOMASTER US: 2 м × 10 шт = 40 п.м./зв’язка
   THERMOMASTER UL: 2,5 м × 25 шт = 62,5 п.м/зв’язка

ЦОКОЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ 
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   сополімер поліпропілена.
Сфера використання:  кріплення теплоізоляції з пінополістирольних плит.
Граничне навантаження  
на виривання з бетону 
(марка вища від В15) та цегли: 0,5 (50)/0,4 (40) kN
Діаметр отвору:   10 мм
Діаметр прижимного диску:  60 мм
Довжина дюбеля:   70 мм, 90 мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм
Розфасовка:   100 шт/пакет ( з 180 мм по 50 шт/пакет); 5 пакетів/мішок

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 
З ПЛАСТИКОВИМ ЦВЯХОМ  

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   сополімер поліпропілена, сталевий цвях.
Сфера використання:  для кріплення фасадної теплоізоляції.
Граничне навантаження 
на виривання з бетону 
(марка вища від В15) та цегли: 0,5 (50)/0,4 (40) kN
Граничне навантаження 
на виривання з пористого 
бетону:    0,25 (25) kN
Діаметр отвору:   10 мм
Діаметр прижимного диску:  60 мм
Довжина дюбеля:   90 мм, 110 мм, 120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 200 мм
Розфасовка:   100 шт/пакет ( з 140 мм по 50 шт/пакет); 5 пакетів/мішок

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 
З МЕТАЛЕВИМ ЦВЯХОМ ТА ТЕРМОЗАГЛУШКОЮ 
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   сополімер поліпропілена, сталевий цвях.
Сфера використання:  кріплення фасадної теплоізоляції.
Граничне навантаження на 
виривання з бетону 
(марка вища від В15) 
та цегли:    1,08 (110)/0,93 (94) kN
Граничне навантаження 
на виривання з пористого 
бетону:    0,5 (51) kN 
Діаметр отвору:   10 мм
Діаметр прижимного диску:  60 мм
Довжина дюбеля:   120 мм, 140 мм, 160 мм, 180 мм, 220 мм, 260 мм, 300 мм
Розфасовка:   50 шт/пакет ( з 260 мм по 25 шт/пакет); 
   5 пакетів/мішок (з 260 мм по 6 пакетів/мішок)

ФАСАДНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З МЕТАЛЕВИМ 
ЦВЯХОМ ТА ТЕРМОГОЛОВОЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   високоякісний перфорований ПВХ з лугостійкою 
   скловолокнистою сіткою.
Сфера використання: для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні 
   фасадної теплоізоляції. Монтується у шпаклівку, що 
   забезпечує захист кутів від механічних пошкоджень. 
   У зв’язку з тим, що скловолокнисту сітку не потрібно 
   загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.
Тип:    з сіткою 10+10 cм, 10+15 см
Розфасовка:   2,5 м × 50 шт = 125 п.м./зв’язка

ПРОФІЛЬ З ПВХ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ 
ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КУТІВ N ПРЕМІУМ КЛАСУ

w w w . m a s t e r p l a s t . u a

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   перфорований ПВХ з лугостійкою скловолокнистою сіткою.
Сфера використання:  для зміцнення зовнішніх кутів при встановленні фасадної теплоізоляції.  
   Монтується у шпаклівку, що забезпечує захист кутів від механічних
   пошкоджень. У зв’язку з тим, що скловолокнисту сітку не потрібно
   загинати на кут, зменшується час ремонтних робіт.
Тип:    з сіткою 7+7 см, 10+10 см, 10+15 см
Розфасовка:  2,5 м × 100 шт = 250 п.м./зв’язка
   3 м × 100 шт = 300 п.м./зв’язка

КУТНИК З ПВХ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ 
СІТКОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ЗОВНІШНІХ КУТІВ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   ПВХ з лугостійкою скловолокнистою сіткою. 
Сфера використання:  для формування нижніх кутів балконів та терас. Краплинний прилив
   запобігає протіканню води, тим самим запобігає утворення
   пошкоджень, спричинених замерзанням води.
Розфасовка:   2,5 м × 20 шт = 50 м/зв’язка

PVC-B БАЛКОННИЙ ПРОФІЛЬ З ПВХ З КРАПЛИННИМ 
ПРИЛИВОМ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   ПВХ, пластифікований ПВХ, скловолокниста сітка.
Сфера використання:  застосовується для облаштування 
   деформаційних швів в системах утеплення фасаду будівлі, 
   а також для герметизації міжпанельних швів у будівництві.
Типи:    Дилатаційний профіль типу Е
   Дилатаційний профіль типу V
Розфасовка:   2,5 м × 25 шт = 62,5 м/коробка

ДИЛАТАЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ ЗІ 
СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ

ФАСАДНА 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   ПВХ зі скловолокнистою сіткою та самоклейкою стрічкою.
Сфера використання:  кріпиться до рами вікон (дверей) за допомогою пружної 
   гідроізоляційної самоклейкої стрічки, що знаходиться на 
   профілі. Частина профілю зі скловолокнистою сіткою, загинається 
   на теплоізоляцію і з’єднується з штукатурною сіткою, котра армує 
   теплоізоляцію. До самоклейкої частини профілю, кріпиться плівка, 
   котра захищає вікна (двері) від забруднень. Після ремонтних робіт 
   ця плівка разом з частиною профілю, що відламується, легко 
   знімається. Таким чином, захисна плівка не залишає забруднень 
   на рамі вікон (дверей). Використання цього профілю особливо 
   рекомендується при дерев’яних рамах вікон (дверей).
Розфасовка:   2,5 м × 20 шт = 50 м/зв’язка

W-PROF ПРОФІЛЬ ПРИМИКАННЯ ДО ВІКОННИХ 
(ДВЕРНИХ) ОТВОРІВ ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЮ СІТКОЮ



ВСТАНОВЛЕННЯ 
ВЕНТИЛЬОВАНОГО 
ФАСАДУ 

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ 
ВЕНТИЛЬОВАНОГО ФАСАДУ

1. Теплоізоляційний матеріал

2. OSB плита

3. MASTERMAX супердифузійна мембрана 
 (гідро-вітрозахист)

4. Профіль направляючий

5. Облицювальний матеріал

1

3

2

4

5
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ПІДПОКРІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ ТА АКСЕСУАРИ          

ВСТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ 
ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК

ВСТАНОВЛЕННЯ СУПЕРДИФУЗІЙНИХ 
ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ МЕМБРАН
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ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua

1. Покрівельний матеріал

2. Обрешітка

3. Контробрешітка

4. MASTERMAX супердифузійна 
 мембрана (гідро-вітрозахист)

5. MASTERMAX TAPE стрічка для склеювання
 супердифузійної мембрани

6. Теплоізоляційний матеріал

7. MASTERFOL пароізоляційна плівка

8. ISOFLEX TAPE стрічка для склеювання
 підпокрівельної плівки

1

3

2

4

56

7
8



ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана 
   між двома шарами поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для 
   вентильованих фасадів. Матеріал призначений для 
   використання для покрівлі з одноразовою вентиляцією 
   (між підпокрівельною мембраною та покрівельним матеріалом) 
   для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в 
   конструкцію покрівлі. Монтується безпосередньо на теплоізоляцію, 
   дерев’яний настил або іншу тверду та рівну основу. Завдяки високій
   жаростійкості, при правильно створеній вентиляції, матеріал 
   підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал 
   рекомендується використовувати в якості вітробар’єру у конструкціях
   вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного 
   вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. 
   Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:   100 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,02 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 30°С – (+) 100°С
Короткотривала жаростійкість: (+) 120°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 місяці
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

PREMIUM 100

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома 
   шарами поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною та 
   покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння 
   вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується безпосередньо 
   на теплоізоляцію, дерев’яний настил або іншу тверду та рівну основу.   
   Завдяки високій жаростійкості, при правильно створеній вентиляції,
   матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал
   рекомендується використовувати в якості вітробар’єру у конструкціях
   вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного 
   вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. Матеріал виготовлено 
   за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:   120 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,02 м
Водонепроникність: W1
Стійкість до температур: (-) 40°С – (+) 100°С
Короткотривала жаростійкість: (+) 120°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 місяці
Розфасовка:  1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

PREMIUM 120

СУПЕРДИФУЗІЙНІ 
ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МЕМБРАНИ, 
ВІТРОБАР’ЄРИ

3 MONTHS

3 MONTHS



НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ          З МЕМБРАНАМИ MASTERMAX

МАКСИМАЛЬНА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 

ПОКРІВЛІ ТА ФАСАДУ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

Використовуйте мембрани 

MASTERMAX PREMIUM 120 SA2 та

 MASTERMAX PREMIUM 150 SA2 з 

самоклейкими стрічками з обох сторін 

для максимально ефективного 

вітрозахисту та гідроізоляції.

Виготовлено в Німеччині.

WATER TIGHT WIND TIGHT

ВІТРОЗАХИСТ
100% захист від протікання 
у місцях нахлесту

100% захист 
від протягів



ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана темно сірого 
   кольору (паропропускна гідроізоляційна мембрана між 
   двома шарами поліпропіленового флісу) зі самоклейкими 
   стрічками з обох сторін, вітробар’єр.
Матеріал:    при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння 
   вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується безпосередньо 
   на теплоізоляцію, дерев’яний настил або іншу тверду та рівну основу.
   Завдяки високій жаростійкості, при правильно створеній вентиляції, 
   матеріал підходить для встановлення під металочерепицю. Матеріал
   рекомендується використовувати в якості вітробар’єру у конструкціях
   вентильованих фасадів. Завдяки самоклейким стрічкам, що знаходяться 
   з двох сторін мембрани, забезпечується надійний вітрозахист та значно
   швидший монтаж. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE. 
Питома вага:   120 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,02 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 40°С – (+) 100°С
Короткотривала жаростійкість: (+) 120°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 місяці
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

PREMIUM 120 SA2

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами 
   поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від 
   потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується 
   безпосередньо на теплоізоляцію, дерев’яний настил або іншу 
   тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при 
   правильно створеній вентиляції, матеріал підходить для 
   встановлення під металочерепицю. Матеріал рекомендується 
   використовувати в якості вітробар’єру у конструкціях 
   вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного 
   вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. Матеріал 
   виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:   150 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,03 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 40°С – (+) 100°С
Короткотривала жаростійкість: (+) 120°С
Рекомендований термін
покриття:   максимум 2 місяці
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

PREMIUM 150
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3 MONTHS

3 MONTHS



ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана темно сірого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами 
   поліпропіленового флісу) зі самоклейкими стрічками 
   з обох сторін, вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від 
   потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується 
   безпосередньо на теплоізоляцію, дерев’яний настил або іншу 
   тверду та рівну основу. Завдяки високій жаростійкості, при 
   правильно створеній вентиляції, матеріал підходить для встановлення 
   під металочерепицю. Матеріал рекомендується використовувати 
   в якості вітробар’єру у конструкціях вентильованих фасадів. 
   Завдяки самоклейким стрічкам, що знаходяться з двох сторін
   мембрани, забезпечується надійний вітрозахист та значно швидший 
   монтаж. Матеріал виготовлено за унікальною технологією LINOPORE.
Питома вага:   150 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,03 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 40°С – (+) 100°С
Короткотривала жаростійкість: (+) 120°С
Рекомендований термін
покриття:   максимум 2 місяці
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

PREMIUM 150 SA2 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана світло сірого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами
   поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від потрапляння 
   вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується безпосередньо 
   на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується використовувати в якості 
   вітробар’єру у конструкціях вентильованих фасадів. При цьому, для 
   забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти. 
Питома вага:   115 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,05 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 24°С – (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:  EN 13859-1
Розфасовка:   1,5 м × 50 м= 75 м2/рулон

3 ECO
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ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ

1 MONTH

3 MONTHS
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ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана бежевого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома 
   шарами поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від 
   потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується 
   безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується 
   використовувати в якості вітробар’єру у конструкціях 
   вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного 
   вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:   135 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,05 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 24°С – (+) 70°С
Рекомендований термін
покриття:   максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:  EN 13859-1
Розфасовка:   1,5 м × 50 м= 75 м2/рулон

3 CLASSIC

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана чорного кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома 
   шарами поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від 
   потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. 
   Монтується безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал 
   рекомендується використовувати в якості вітробар’єру у 
   конструкціях вентильованих фасадів. При цьому, для 
   забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:   155 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,02 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 24°С – (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:  EN 13859-1
Розфасовка:   1,5 м × 50 м= 75 м2/рулон

3 TOP

1 MONTH

1 MONTH
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана зеленого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома 
   шарами поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від 
   потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. 
   Монтується безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал 
   рекомендується використовувати в якості вітробар’єру у 
   конструкціях вентильованих фасадів. При цьому, для 
   забезпечення належного вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:   175 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,02 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 24°С – (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Відповідність стандартам:  EN 13859-1
Розфасовка:   1,5 м × 50 м= 75 м2/рулон

3 EXTRA

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   тришарова супердифузійна мембрана темно-сірого кольору 
   (паропропускна гідроізоляційна мембрана між двома шарами 
   поліпропіленового флісу), вітробар’єр.
Сфера використання:  при покрівлі з одноразовою вентиляцією та для вентильованих 
   фасадів. Матеріал призначений для використання для покрівлі 
   з одноразовою вентиляцією (між підпокрівельною мембраною 
   та покрівельним матеріалом) для вторинного захисту від 
   потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. Монтується 
   безпосередньо на теплоізоляцію. Матеріал рекомендується 
   використовувати в якості вітробар’єру у конструкціях 
   вентильованих фасадів. При цьому, для забезпечення належного 
   вітрозахисту, всі місця нахлесту потрібно склеїти.
Питома вага:   90 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): 0,05 м
Водонепроникність:  W1
Стійкість до температур:  (-) 24°С – (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м= 75 м2/рулон

DIFOIL-S

1 MONTH

1 MONTHS

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ
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ТРАДИЦІЙНІ 
ПІДПОКРІВЕЛЬНІ ПЛІВКИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, 
   армована поліетиленовою сіткою.
Сфера використання:  при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною
   плівкою, та між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). 
   Може використовуватись для вторинного захисту від потрапляння 
   вологи та снігу в конструкцію покрівлі.
Водонепроникність:  W2
Жаростійкість:   (+)70°C
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

SOFT MP Y

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна плівка на основі поліетилену, армована 
   поліетиленовою сіткою, білого кольору.
Сфера використання:  у житлових та виробничих приміщеннях як пароізоляційна 
   плівка для захисту підпокрівельних та стінових конструкцій 
   від вологості. Застосовується при дворазовій вентиляції даху.
Жаростійкість:   (+)70°С
Паропропускна здатність (Sd): ~ 7,5 м
Рекомендований термін
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

SOFT W

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна тепловідбивна плівка на основі поліетилену 
   з металізованим алюмінієвим покриттям, армована поліетиленовою сіткою. 
Сфера використання: у житлових та виробничих приміщеннях як пароізоляційна плівка для захисту
   підпокрівельних та стінових конструкцій від вологості. Також може
   використовуватись в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях з
   теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків.
Паропропускна здатність (Sd): ~ 30 м
Жаростійкість:   (+) 80°С
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

SOFT ALU

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, 
   покрита тонким шаром водонепроникного покриття.
Сфера використання:  при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною
   плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним 
   матеріалом). Може використовуватись для вторинного захисту 
   від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. 
Жаростійкість:   (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

FOIL I MP

1 MONTH

1 MONTH

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ

1 MONTH
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1 MONTH

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна плівка на основі поліетилену, покрита тонким 
   шаром водонепроникного покриття.
Сфера використання:  при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною
   плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом).
   Може використовуватись для  вторинного захисту від потрапляння вологи та
   снігу в конструкцію покрівлі. Також може використовуватись в якості внутрішньої 
   пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом  герметичного склеювання стиків.
Жаростійкість:   (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

FOIL I

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, 
   покрита тонким шаром водонепроникного покриття.
Сфера використання: при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та 
   підпокрівельною плівкою, а також між підпокрівельною плівкою 
   та покрівельним матеріалом). Може викорисовуватись для 
   вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в конструкцію покрівлі. 
Жаростійкість:   (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

FOIL S MP

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна плівка на основі поліетилену, покритий тонким
   шаром водонепроникного покриття.
Сфера використання:  при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною 
   плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом).  
   Може викорисовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та
   снігу в конструкцію покрівлі. Також може використовуватись в якості 
   внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, методом 
   герметичного склеювання стиків.
Жаростійкість:   (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

FOIL S

1 MONTH

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, 
   армована поліетиленовою сіткою.
Сфера використання:  при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною
   плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом).
   Може викорисовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи та
   снігу в конструкцію покрівлі. 
Жаростійкість:   (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:  1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

YELLOW FOIL MP

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ

1 MONTH

1 MONTH
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   гідроізоляційна плівка на основі поліетилену з мікроперфорацією, 
   армована поліетиленовою сіткою.
Сфера використання:  при дворазовій вентиляції даху (між теплоізоляцією та підпокрівельною 
   плівкою, а також між підпокрівельною плівкою та покрівельним матеріалом). 
   Може викорисовуватись для вторинного захисту від потрапляння вологи 
   та снігу в конструкцію покрівлі. 
Жаростійкість:  (+) 70°С
Рекомендований термін 
покриття:   максимум 2 тижні
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

WHITE FOIL

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна тепловідбивна плівка на паперовій основі 
   з металізованим поліетиленовим покриттям.
Спосіб застосування:  плівка укладається металізованою стороною у бік горищного приміщення.
Питома вага:   100 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): > 1000 м
Жаростійкість:   (+) 100°С
Розфасовка:   1,2 м × 50 м = 60 м2/рулон

ALUKRAFT 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна тепловідбивна плівка на паперовій основі 
   з металізованим поліетиленовим покриттям, армована 
   поліетиленовою сіткою.
Спосіб застосування:  плівка укладається металізованою стороною у бік горищного приміщення.
Питома вага:   120 г/м2

Паропропускна здатність (Sd): > 1000 м
Жаростійкість:   (+) 120°С
Розфасовка:   1,2 м × 50 м = 60 м2/рулон

ALUKRAFT PRO

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна тепловідбивна плівка на основі поліетилену, 
   з металізованим покриттям.
Сфера використання:  для вторинного захисту від потрапляння вологи та снігу в 
   конструкцію покрівлі. Також може використовуватись в якості 
   внутрішньої пароізоляції у конструкціях з теплоізоляцією, 
   методом герметичного склеювання стиків.
Паропропускна здатність (Sd): > 100 м
Жаростійкість:   (+) 70°С
Розфасовка:   1,5 м × 50 м = 75 м2/рулон

ALU

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ

1 MONTH
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   самоклейка стрічка на основі супердифузійної мембрани.
Сфера використання:  для склеювання нахлестів супердифузійних підпокрівельних 
   мембран, а також для ремонту пошкоджень.
Розфасовка:   50 мм × 25 м/рулон

TAPE СУПЕРДИФУЗІЙНА САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   металізований поліпропілен.
Сфера використання:  для склеювання нахлестів паро- та гідроізоляційних
   підпокрівельних плівок.
Розфасовка:   50 мм × 50 м/рулон

TAPE МЕТАЛІЗОВАНА САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пароізоляційна тепловідбивна плівка на основі поліетилену 
   з повітряними пухирцями, з металізованим покриттям.
Сфера використання:  використовується в якості внутрішньої пароізоляції у конструкціях 
   з теплоізоляцією, методом герметичного склеювання стиків. 
   Також використовується для зменшення тепловтрати при укладанні
   між теплоізоляцією та теплою підлогою, металізованою стороною
   донизу, методом перекриття або склеювання стиків, таким чином
   забезпечується технологічна ізоляція. 
Паропропускна здатність (Sd): >100 м
Розфасовка:   1,2 м × 50 м = 60 м2/рулон

ALU-LP

СТРІЧКИ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ 
ПІДПОКРІВЕЛЬНИХ ПЛІВОК ТА МЕМБРАН

ПІДПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ТА АКСЕСУАРИ



ДОВІРТЕСЯ 
ПРОФЕСІОНАЛАМ!

Ми проведемо навчання 
орієнтоване на ваші  
індивідуальні потреби.

Узгодьте час та 
тему навчання у свого

менеджера з продажу!

ЩО,
ЯК,

КУДИ?

МИ ВІДПОВІМО!
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UW 
ПРОФІЛЬ

ДЮБЕЛЬ РОЗПІРНИЙ 
З ЗАБИВНИМ 

ШУРУПОМ

CW 
ПРОФІЛЬ

UA 
ПРОФІЛЬ

КУТНИК 
З'ЄДНУВАЛЬНИЙ

ГІПСОКАРТОН СТРІЧКА 
СКЛОВОЛОКНИСТА

СТРІЧКА З 
СКЛОВОЛОКНИСТОЇ 

СІТКИ

КУТНИК 
АЛЮМІНІЄВИЙ

КУТНИК З 
ПВХ

СТРІЧКА ДЛЯ 
ЗАХИСТУ КУТІВ

САМОНАРІЗИ ДЛЯ 
ГІПСОКАРТОНУ В 
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ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
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САМОНАРІЗИ 
ДЛЯ 

МЕТАЛЕВОГО 
ПРОФІЛЮ З 

БУРОМ

СТЕРЖЕНЬ З 
КІЛЬЦЕМ

CD 
ПРОФІЛЬ

З'ЄДНАННЯ 
ХРЕСТОВЕ ДЛЯ CD 

ПРОФІЛЮ

ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ 
CD ПРОФІЛЮ

UD 
ПРОФІЛЬ

СТАЛЕВИЙ 
КЛИН

ПІДВІС ПРЯМИЙ 
ДЛЯ CD ПРОФІЛЮ

ПАРОІЗОЛЯЦІЙНА 
ПЛІВКА

 U АБО J ПОДІБНИЙ 
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СУХЕ 
БУДІВНИЦТВО

ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГІПСОКАРТОНУ

МОНТАЖ 
ГІПСОКАРТОННОЇ ПЕРЕГОРОДКИ 

ТА ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ
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СУХЕ 
БУДІВНИЦТВО
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для монтажу гіпсокартонних перегородок всередині приміщення. 
   Профіль UW кріплять до підлоги та стелі, він є направляючим для СW профілю.
Ширина профілю:  50 мм, 75 мм, 100 мм
Товщина:   0,4 мм
Розфасовка:  3 м × 8 шт = 24 п.м./зв’язка

UW-50, UW-75, UW-100

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для монтажу гіпсокартонних перегородок всередині приміщення. 
Ширина профілю:  50 мм, 75 мм, 100 мм
Товщина:   0,4 мм
Розфасовка:  3 м × 8 шт = 24 п.м./зв’язка

CW-50, CW-75, CW-100

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для монтажу гіпсокартонних перегородок. Використовують для 
   кріплення як до стелі, так і до підлоги. Профіль є направляючим 
   елементом, котрий розміщуюють по периметру каркасу, що монтується.
Ширина профілю:  27 мм
Товщина:   0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм, 0,6 мм
Розфасовка:   3 м × 24 шт = 72 п.м./зв’язка
   4 м × 24 шт = 96 п.м./зв’язка

UD-27

CD-60

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: в якості основного профілю у несучих елементах при зведенні 
   різних будівельних конструкцій з гіпсокартону.
Ширина профілю:  60 мм
Товщина:   0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм, 0,6 мм
Розфасовка:   3 м × 12 шт = 36 п.м./зв’язка
   4 м × 12 шт = 48 п.м./зв’язка

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для поздовжнього з’єднання (нарощування) CD-профілю.
Розфасовка:   100 шт/коробка

ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ



ГІПСОКАРТОННІ 
ПРОФІЛІ

НА ПРЯМУ ВІД 
ВИРОБНИКА

ШИРОКИЙ 
АСОРТИМЕНТ

ПІДТРИМКА 
ЕКСПЕРТІВ
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СУХЕ 
БУДІВНИЦТВО

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для з’єднання CD-профілю в поперечному напрямку у 
   дворівневій конструкції підвісної стелі.
Розфасовка:  100 шт/коробка

З’ЄДНАННЯ ДВОРІВНЕВЕ 
(ХРЕСТОВЕ) ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання:  для кріплення підвісних стель до перекриття, а також для кріплення 
   CD-профілю для гіпсокартонних конструкцій до несучої основи 
   при монтажі каркасу. Після кріплення профілів в проектне положення, 
   виступаючі кінці прямого підвісу відгинаються або відрізаються.
Ширина:    60 мм
Висота:    115 мм, 125 мм, 250 мм 
Розфасовка:   100 шт/коробка

ПІДВІС ПРЯМИЙ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для кріплення CD-профілю при середньому навантаженні. 
   Обертовий підвіс складається з анкерного підвісу з затиском 
   та тяги. Анкерний підвіс вставляють в CD-профіль і додатково
   закріплюють фіксатором, що знаходиться в нижній частині підвісу.
Розфасовка:  100 шт/коробка

ПІДВІС ОБЕРТОВИЙ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання:  для створення стельового каркасу з гіпсокартонних плит.
   Аксесуар дозволяє значно підсилити конструкцію за рахунок 
   зміцнення CD-профілів за рахунок перемичок, які перпендикулярно 
   кріпляться до поздовжніх профілів. Даний з’єднувач дозволяє зробити
   хрестоподібне одноплоске з’єднання. Каркаси, укріплені хрестовинами 
   типу „краб”, стають по горизонталі міцнішими, жорсткішими. 
   Забезпечується нерухомість конструкції. 
Розфасовка:  50 шт/коробка

З’ЄДНУВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ КРАБ ДЛЯ CD-ПРОФІЛЮ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання: для закріплення підвісної стелі відносно перекриття. 
   Застосовують в комплексі з обертовим підвісом для CD-профілю.
Довжина:   125 мм, 250 мм, 375 мм, 500 мм, 750 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм
Розфасовка:  100 шт/коробка

СТЕРЖЕНЬ З КІЛЬЦЕМ
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   скловолокниста сітка з самоклейким шаром
Сфера використання:  зміцнення поверхні, запобігання утворення тріщин при внутрішніх роботах.
   Стрічка призначена для армування і захисту поверхонь від утворення тріщин
   при шпаклювальних роботах. Встановлюється на суху поверхню стиків, після
   чого наноситься шпаклівка.
Розмір, розфасовка: 5 cм × 20 п. м./рулон – 72 рулони/коробка
   5 cм × 45 п.м./рулон – 54 рулони/коробка
   5 cм × 90 п.м./рулон – 24 рулони/коробка

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   стрічка зі скловолокна.
Сфера використання:  для зміцнення швів між гіпсокартонними листами. 
   Матеріал стрічки тонкий та міцний, надійно армує шви.
Розмір:    5 cм × 25 м/рулон
Розфасовка:   40 рулонів/коробка

СТРІЧКА ЗІ СКЛОВОЛОКНА

СТРІЧКА ЗІ СКЛОВОЛОКНИСТОЇ СІТКИ (СЕРП’ЯНКА)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   скловолокно
Сфера використання:  для армування поверхні гіпсокартонних стін, що зазнають 
   інтенсивних зовнішніх дій. Монтується клеєм для шпалер 
   на основі скловолокна або у гіпсову шпаклівку.
Розфасовка:   1 м × 50 п.м.= 50 м2/рулон

MASTERMAT СКЛОВОЛОКНИСТЕ АРМУЮЧЕ ПОКРИТТЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   перфорований алюміній холодного згину.
Сфера використання:  для захисту кутів гіпсокартонних і фасадних теплоізоіляційних систем. 
   Використовується для швидкого та естетичного оформлення кутів. 
   Захист встановлюють у шпаклівку перед встановленням армуючої сітки
Типи:   СТАНДАРТ 36 мм × 36 мм
   ЛЮКС 40 мм × 40 мм
   ДЕЛЮКС 46 мм × 46 мм
   СУПЕР ДЕЛЮКС 60 мм × 60 мм
Розфасовка:  СТАНДАРТ, ЛЮКС, ДЕЛЮКС :
   2,5 м × 200 шт = 500 п.м./зв’язка
   3 м × 200 шт = 600 п.м./зв’язка
   СУПЕР ДЕЛЮКС:
   2,5 м × 100 шт = 250 п.м./зв’язка
   3 м × 100 шт = 300 п.м./зв’язка

КУТНИК ПЕРФОРОВАНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
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СУХЕ 
БУДІВНИЦТВО

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   екструдований ПВХ.
Сфера використання:  для захисту кутів гіпсокартонних і фасадних теплоізоляційних систем.
   Захист вкладають у шпаклівку перед встановленням армуючої сітки.
Довжина:   2,5 м, 3 м
Розфасовка:  2,5 м × 50 шт = 125 п.м./зв’язка
   3 м × 50 шт = 150 п.м./зв’язка

КУТНИК ПЕРФОРОВАНИЙ З ПВХ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   екструдований ПВХ.
Сфера використання:  для захисту аркових кутів гіпсокартонних та фасадних теплоізоляційних
   систем. Захист вкладають у шпаклівку перед встановленням армуючої сітки.
Довжина:   2,5 м, 3 м
Розфасовка:  2,5 м × 50 шт = 125 п.м./зв’язка
   3 м × 50 шт = 150 п.м./зв’язка

АРКОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КУТІВ З ПВХ



ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua
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1. Покрівельний матеріал

2. Обрешітка

3. Контробрешітка

4. MASTERMAX супердифузійна 
 мембрана (гідро-вітрозахист)

5. MASTERMAX TAPE стрічка для склеювання
 супердифузійної мембрани

6. Теплоізоляційний матеріал

7. MASTERFOL пароізоляційна плівка

8. ISOFLEX TAPE стрічка для склеювання
 підпокрівельної плівки
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ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   універсальний мінераловатний звуко- та теплоізоляційний матеріал 
   виготовлений за технологією ECOSE® Technology, поставляється у вигяді матів.
Сфера використання:  застосовується при звуко- та теплоізоляції будь-яких ненавантажуваних 
   конструкцій: похилі покрівлі та мансардні поверхи, перекриття по балках 
   та каркасне будівництво, міжкімнатні перегородки.
Теплопровідність:   0,039 Вт/(мК)
Тип/розфасовка:  ПРОФіТЕП 50 Норма: 1230 × 610 × 50 мм, 12 м2/упаковка
   ПРОФіТЕП 100 Оптима: 1230 × 610 × 100 мм, 6 м2/упаковка
   ПРОФіТЕП 150 Плюс: 1230 × 610 × 150 мм, 4,5 м2/упаковка

      ПРОФІТЕП

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   універсальний теплоізоляційний матеріал на основі скловолокна, 
   зроблений із застосуванням ECOSE® Technology, поставляється у 
   вигляді матів, запакованих у формі рулонів.
Сфера використання:  рекомендовано для використання в горизонтальних конструкціях 
   без безпосереднього навантаження на матеріал, а саме для: підлог 
   мансардних приміщень, міжповерхових і горищних перекриттів, 
   підлог на лагах (над підвалами та по ґрунту). Можливе застосування 
   матеріалу в скатних дахах, а також у вертикальних конструкціях 
   — зовнішні стіни, перегородки, призначені для ізоляції приміщень 
   з різними температурними режимами. Матеріал монтується між 
   несучими лагами в розпір, без стиків у місцях з'єднання матів і лагів.
Теплопровідність:   0,040 Вт/(мК)
Товщина:    50+50 мм
Розфасовка:  KNAUF ТЕПЛОРУЛОН 040-15: 6250 × 120 × (2 × 50) мм, 15 м2/упаковка
   KNAUF ТЕПЛОРУЛОН 040-24: 10000 × 1200 × (2 × 50) мм, 24 м2/упаковка

      ТЕПЛОРУЛОН 040

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   універсальний теплоізоляційний матеріал на основі скловолокна,
   зроблений із застосуванням ECOSE® Technology, поставляється 
   у вигляді матів, запакованих у формі рулонів.
Сфера використання:  рекомендовано для використання в горизонтальних конструкціях без
   безпосереднього навантаження на матеріал, а саме для: підлог
   мансардних приміщень, міжповерхових і горищних перекриттів, 
   підлог на лагах (над підвалами та по ґрунту). Можливе застосування
   матеріалу в скатних дахах, а також у вертикальних конструкціях —
   зовнішні стіни, перегородки, призначені для ізоляції приміщень з 
   різними температурними режимами. Матеріал монтується між 
   несучими лагами в розпір, без стиків у місцях з'єднання матів і лагів.
Теплопровідність:  0,041 Вт/(мК)
Товщина:   50+50 мм
Розфасовка:  KNAUF ТЕПЛОРУЛОН 041-18: 7500 × 1200 × (2 × 50) мм, 18 м2/упаковка

      ТЕПЛОРУЛОН 041
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ДРЕНАЖНА СИСТЕМА 
ПІДВАЛЬНОЇ СТІНИ

1.  Бітумна ґрунтовка 
2.  Бітумний гідроізоляційний лист
3.  TERRAPLAST PLUS L8/S8
4.  Дренажна труба з перфорацією
5.  Гравій
6.  TERRAPLAST GEOTEX
7.  Засипний ґрунт 
8.  Ґрунт
9.  Фасадна теплоізоляція
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НЕЗНІМНА ОПАЛУБКА ТА ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА В ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУДАХ

1.  TERRAPLAST GEOTEX
2.  Ущільнений щебінь
3.  Terraplast Plus S20
4.  Дренажна труба з перфорацією
5.  Залізобетон
6.  Бетонна стіна 
7.  Залізобетонна стіна

1

2
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ЧИСТОВИЙ ШАР ПІД 
ЗАЛІЗОБЕТОН

1.  TERRAPLAST GEOTEX
2.  Ущільнений гравій
3.  TERRAPLAST PLUS L8/S8
4.  Залізобетон
5.  Гідроізоляція під стіною
6.  Несуча стіна

„ЗЕЛЕНИЙ” ДАХ

1. Несуча основа 
2. Бітумна ґрунтовка
3. Гідроізоляція, стійка до
 проростання коренів рослин 
4. Роздільний шар 
5. Теплоізоляція з екструдованого
 пінополістиролу
6. TERRAPLAST PLUS S20P 
 дренажний матеріал з перфорацією
7.  TERRAPLAST GEOTEX 
8.  Насипний ґрунт та рослини
9.  Зміцнюючий шар 
 з щебеню
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   поліетилен високої щільності (HD-PE) чорного кольору.
Сфера використання:  у випадку вертикального встановлення забезпечує механічний захист гідроізоляції, 
   також забезпечує постійне провітрювання стіни і надає додаткову теплоізоляцію
   підвального приміщення. Встановлюється шипованою стороною до стіни. 
   Максимальна глибина встановлення 4 м. При горизонтальному встановленні під  
   бетонну основу разом з гравієм забезпечує бар’єр з ґрунтом та  слугує захистом 
   від випаровування газів радону та метану.
Питома вага:  500 г/м2

Висота рельєфу:   8 мм
Температурний діапазон 
експлуатації:   (-) 40°С – (+) 80°С
Розфасовка:   1,0 м × 20 п.м./рулон
   1,5 м × 20 п.м./рулон
   2,0 м × 20 п.м./рулон

PLUS S8 ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   поліетилен високої щільності (HD-PE) чорного кольору.
Сфера використання:  у випадку вертикального встановлення забезпечує механічний захист 
   гідроізоляції, також забезпечує постійне провітрювання стіни та додаткову 
   теплоізоляцію підвального приміщення. Встановлюється шипованою стороною 
   до стіни. Максимальна глибина становлення 4 м. При горизонтальному 
   встановленні під бетонну основу разом з гравієм забезпечує бар’єр з ґрунтом 
   та слугує захистом від випаровування газів радону та метану.
Питома вага:   400 г/м2

Висота рельєфу:   8 мм
Температурний 
діапазон експлуатації:  (-) 40°С – (+) 80°С
Розфасовка:   1,0 м × 20 п.м./рулон
   1,5 м × 20 п.м./рулон
   2,0 м × 20 п.м./рулон

PLUS L8 ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь, поліетилен (HD-PE). 
Сфера використання:  для монтажу гідроізоляційного матеріалу Terraplast Plus 
   з висотою шипів 8 мм. Кнопки герметизують місця проколу цвяхами 
   при укладанні, запобігають розтягуванню матеріалу. Вертикально 
   встановлену гідроізоляцію необхідно закріпити до основи на 
   відстані від верхнього краю мінімум 5 см та з проміжками 
   20 см перед засипанням фундаменту ґрунтом.
Розфасовка:  100 шт цвяхів та кнопок/коробка

PLUS AC КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   поліетилен високої щільності (HD-PE).
Сфера використання:  планка для естетичного та надійного кріплення верхньої кромки гідроізоляційного матеріалу Terraplast Plus. 
   При засипанні ґрунтом не допускається потрапляння землі, води, снігу, будівельного сміття між гідроізоляційний
   матеріал та фундамент. Основну частину вологи, що стікає по стінах та по фундаменту, завершальний профіль
    відводить на поверхню гідроізоляційного матеріалу.
Розфасовка:   2 п.м./шт

PLUS-AC ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ,
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   двостороння самоклейка (бутилова) стрічка із силіконовим захисним покриттям.
Сфера використання:  самоклейка стрічка, яка добре відбиває тепло та стійка до хімічних речовин 
   застосовується для склеювання стиків гідроізоляційного матеріалу Terraplast Plus, 
   перекриттів або інших паро- та водонепроникних покрівель.
Розфасовка:   20 мм × 30 п.м./рулон

BITUBAND САМОКЛЕЙКА СТРІЧКА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   неткане полотно чорного кольору виготовлене з поліпропіленових волокон 
   методом голкопробивання та термофіксації
Сфера використання:  запобігає переміщенню ґрунту і насипного матеріалу, зменшує деформацію 
   дорожнього покриття, забезпечує дренаж і фільтрацію, армування схилів, 
   розвантаження несучих конструкцій, захист підземної гідроізоляції від механічних 
   пошкоджень. Завдяки щільній текстурі матеріал не пропускає навіть дрібні 
   частинки ґрунту, але проникненню води не перешкоджає. Геотекстиль не 
   дає можливості проростанню коренів рослин. Матеріал не загниває.
Умови використання:  протягом місяця геотекстиль необхідно покрити
Питома вага:   100 г/м2, 150 г/м2, 200 г/м2, 300 г/м2

Відповідність стандартам:  EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265
Розфасовка:  100 г/м2: 1,5 м × 50 п.м. = 75 м2/рулон
   150 г/м2: 5 м × 100 п.м. = 500 м2/рулон
   200 г/м2 та 300 г/м2: 2,5 м × 100 п.м. = 250 м2/рулон; 5 м × 100 п.м. = 500 м2/рулон

GEOTEX ГЕОТЕКСТИЛЬ

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   пластмасовий стік з оцинкованою решіткою.
Сфера використання:  для встановлення в закритих приміщеннях або на відкритих територіях 
   з обмеженим навантаженням. Ідеально підходить для встановлення 
   в торгових залах супермаркетів, на складах, у промислових приміщеннях, 
   місцях громадського харчування, гаражах, терасах та інших місцях. 
   Використовується для збору та відведення опадів. Пластмасовий стік 
   стійкий до лугів та хімічних речовин та легко встановлюється. 
   Стік виготовлений з легкого та ударостійкого пластику, легко чиститься.
Довжина водовідвідного 
елемента:   1000 мм
Ширина:    131 мм
Глибина:    98 мм
У комплект входять елементи для кріплення лінійної системи водовідведення.
Аксесуари:   заглушка, з’єднувальний елемент.

D-DRAIN TOP ЛІНІЙНА СИСТЕМА ВОДОВІДВЕДЕННЯ



ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР ДОСТУПНІ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ НА www.masterplast.ua

1.  Поліетиленова будівельна плівка

2.  Стяжка 

3.  Клей для плитки

4.  Клей для профілів

5.  Кутник для штукатурки

6.  Маяк штукатурний

7.  MASTERPROFIL профіль примикання до віконних отворів

8.  MASTERNET Рабиця А
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь; ЛЮКС - оцинкована сталь з полімерним покриттям білого кольору.
Сфера використання:  для штукатурки кутів цементними штукатурками. Сталевий профіль 
   полегшує точне і пряме оформлення кутів. При використанні 
   профілю кути стають ударостійкими та стійкими до пошкоджень. 
   Оцинковане покриття забезпечує антикорозійність. Оцинкований 
   кутник для штукатурки не використовують при гіпсових штукатурках.
Тип/ширина:  оцинкований 36 × 36 мм
   ЛЮКС оцинкований білий 52 × 52 мм
Розфасовка:  2,5 м × 25 шт = 62,5 п.м./зв’язка
   3 м × 25 шт = 75 п.м./зв’язка

KУТНИК ДЛЯ ШТУКАТУРКИ  ОЦИНКОВАНИЙ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована сталь.
Сфера використання:  у якості опорної направляючої бази при оштукатурюванні для отримання 
   рівної поверхні. Використання маяків (профілю штукатурного) дозволить 
   спростити вирівнювання поверхні, а також, при правильній установці, 
   дозволить досягти набагато рівнішої поверхні.
Висота:    6 мм, 10 мм
Типи:    В-6, В-6 Преміум, В-10, В-10 Преміум, ЕКО-6, ЕКО-10
Розфасовка:  2,5 м × 100 шт = 250 п.м./зв’язка
   3 м × 100 шт = 300 п.м./зв’язка

МАЯК ШТУКАТУРНИЙ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   алюміній.
Сфера використання:  для штукатурки кутів гіпсовими штукатурками. Алюмінієвий профіль 
   полегшує точне і пряме оформлення кутів. При використанні профілю 
   кути стають ударостійкими та стійкими до пошкоджень.
Ширина:    52 × 52 мм
Розфасовка:  2,5 м × 25 шт = 62,5 п.м./зв’язка
   3 м × 25 шт = 75 п.м./зв’язка

KУТНИК ДЛЯ ШТУКАТУРКИ АЛЮМІНІЄВИЙ ДЕЛЮКС  
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ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   твердий ПВХ з гнучкою водонепроникною самоклейкою стрічкою.
Сфера використання:  забезпечує щільне примикання до вікон без тріщин. Елемент кріпиться
   до вікон за допомогою пружної гідроізоляційної самоклейкої стрічки, 
   що знаходиться на профілі. Пружна стрічка забезпечує створення
   деформаційного шва між зовнішньою штукатуркою і вікном. На частину 
   профілю, що відламується, кріпиться захисна плівка, що захищає вікно від забруднень.
Ширина:    32 мм
Довжина:   2,5 п.м.
Необхідна товщина штукатурки: мінімум 10 мм
Розфасовка:   2,5 м × 20 шт = 50 п.м./зв’язка

ПРОФІЛЬ ПРИМИКАННЯ 
ДО ВІКОННИХ ОТВОРІВ



ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
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ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:  для внутрішніх штукатурних робіт. При застосуванні сітки шар 
   штукатурки стає міцнішим, зменшується ймовірність утворення тріщин.
   Використовується також при повторній обробці поверхонь.
Розмір вічок:   2,5 × 2,5 мм
Витрата матеріалу:   1,1 м2/м2

Розфасовка:   1 м × 50 п.м.= 50 м2

60

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   скловолокно, просочене лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:  для внутрішніх штукатурних робіт. При застосуванні сітки шар 
   штукатурки стає міцнішим, зменшується ймовірність утворення тріщин. 
   Використовується також при повторній обробці поверхонь.
Розмір вічок:   5 × 5 мм
Витрата матеріалу:   1,1 м2/м2

Розфасовка:   1 м × 50 п.м.= 50 м2

90

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   скловолокниста сітка просочена лугостійкою дисперсією.
Сфера використання:  зміцнює штукатурку і зменшує ймовірність утворення тріщин. 
   Також використовується при повторній обробці поверхонь 
   з тріщинами, а також для армування підкладних шарів підлоги.
Розмір вічка:   10 × 10 мм
Витрата матеріалу:   1,1 м2/м2

Розфасовка:   1 м × 50 п.м. = 50 м2

РАБИЦЯ А

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
Матеріал:   оцинкована, точково зварна сітка.
Сфера використання:  в місцях примикання цегляних і бетонних стін. Сітка зміцнює 
   штукатурку і зменшує ймовірність утворення тріщин. Застосовують 
   для зміцнення штукатурки та теплоізоляції з деревних волокон.
Товщина:    0,8 мм
Розмір вічка:   20 × 20 мм
Витрата матеріалу:   1,15 м2/м2

Розфасовка:   1 м × 50 п.м.= 50 м2

МЕТАЛЕВА СІТКА РАБИЦЯ



НОТАТКИ

41w w w . m a s t e r p l a s t . u a



СКЛОВОЛОКНИСТІ СІТКИ 
ТА КУТНИКИ З СІТКОЮ

НА ПРЯМУ ВІД 
ВИРОБНИКА

ШИРОКИЙ 
АСОРТИМЕНТ

ПІДТРИМКА 
ЕКСПЕРТІВ



ОНОВЛЕНИЙ 
АВТОПАРК

БЕЗКОШТОВНА 
ДОСТАВКА

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 
НА НАШОМУ WEB-САЙТІ

WWW.MASTERPLAST.UA



ТОВ „МАСТЕРПЛАСТ УКРАЇНА”

ГОЛОВНИЙ ОФІС
89440 Україна, Закарпатська обл.,
Ужгородський район, с. Великі Лази,
вул. Тельмана, 4Б
Тел./факс: (0312) 66-10-25
E-mail: info@masterplast.uz.ua

РІВНЕНСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
33013, м. Рівне, вул. Олексинська, 17Б
E-mail: info.rivne@masterplast.uz.ua

КИЇВСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
08298, Київська обл., смт. Коцюбинське,
вул. Пономарьова, 3
E-mail: info.kiev@masterplast.uz.ua

ДНІПРОВСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
49021 м. Дніпро, вул. Берегова, 200
E-mail: info.dnepropetrovsk@masterplast.uz.ua

МИКОЛАЇВСЬКИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
54037, м. Миколаїв, вул. Приміська, 15
E-mail: info.mykolaiv@masterplast.uz.ua

20
19

  I
  P

rin
te

d 
in

 U
A


