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Нові матеріали для робочої поверхні
щитів серії ProfiFORM

Зажими серії ZL та ZLU

Отримання нашими замовниками якісної продукції з найвищими експлуатаційними показниками – головна мета роботи фахівців компанії «ГІПРО».
З початку 2008 року в компанії
«ГІПРО» ведеться робота по можливості використання на робочій
поверхні щитів замість фанери з
фенольною захисною плівкою
нового матеріалу з вищими експлуатаційними якостями.
Фанера з фенольними захисними плівками, в залежності
від товщини плівки, якості та складу самої фанери, виробника та
умов експлуатації, витримує від
15–30 до 60–90 циклів формування. В подальшому її необхідно
демонтувати і перевернути на
другий бік або замінити на нову.
Такі операції можуть виконувати
тільки окремі підприємства. Це
пов’язано з тим що, для якісного
виконання цих робіт необхідне
спеціальне обладнання, матеріали

Зажим ZL

135

та досвід, крім цього це додаткові
матеріальні витрати.
Робоча поверхня щита яка
буде витримувати до 250–300 циклів формування адекватна терміну
використання каркасу щита, а по
зносу робочої поверхні – формуючим поверхням із сталі !
Новий матеріал на робочу
поверхню щитів серії ProfiFORM
витримує до 200–240 циклів формування. Це новітня розробка в
галузі матеріалів для будівництва. Тільки останнім часом його
стали використовувати окремі
провідні виробники опалубки в
Європі.
На цей час нами відпрацьована технологія розкрою та встановлення нового матеріалу на каркаси щитів. Підписані довгострокові
угоди з виробниками на його поставку компанії «ГІПРО».
Ми впевнені – наші замовники
високо оцінять щити серії
ProfiFORM з новою формуючою
поверхнею!

Зажим ZLU

В №2 нашої газети (листопад, 2006) ми
розповідали про замки ZX та ZXU. Замки були виготовлені методом литва з
високолегованої сталі. Замки добре зарекомендували себе в експлуатації та отримали
досить високі відгуки будівельників. Але з іншого боку виробництво даного обладнання
було пов’язане з досить великими трудовитратами на контроль якості після литва та витримки технології термообробки. При всьому
цьому до наших замовників, нажаль, попадала
частка продукції з прихованими дефектами,
які виявлялись під час експлуатації опалубки.

Крім цього, зростаючі , об’єми виробництва
опалубки «ГІПРО», нажаль, не забезпечувались
можливостями ливарних підприємств України,
які могли виробляти таку продукцію.
Вже в 2007 році була поставлена ціль
розробити замки з вищими експлуатаційними
характеристиками, більш технологічними у
виробництві та гарантованими показниками
якості.
Як результат, нові замки ZL та ZLU. При виготовлені цих замків були застосовані імпортні
листові конструктивні леговані сталі, новітні
технології лазерної різки та холодної обробки

Технічна характеристика
Розтягуюче зусилля, kH (т), найбільше – 20 (2,0);
Вставка добірна між щитами (для ZLU), мм, найбільша – 135;
Маса, кг: ZL – 4,0
ZLU – 5,9

металів. Покриття замків – гальванічне цинкування.
Конструкція замків є патентно-чиста, і на
даний момент, подані заявки на оформлення
патентів.
Випробування замків ZL та ZLU у випробувальному центрі КНУБА м. Києва, перевершили всі сподівання розробників.
Перший показ замків відбувся на виставці
«Архітектура та будівництво» в березні 2008
року в Києві. За цей час замки були поставлені
більше ніж на тридцять будівельних майданчиків в Україні.

Не робоча сторона
• легко очищується;
• сучасний дизайн
Високоякісна вологостійка фанера
Зхрещені прошарки з берези або бука
товщиною 1,4 (1,6) мм

Робоча поверхня (200–240 циклів формування)
• модифікований спеціальний поліпропілен;
• надзвичайно міцна;
• легко очищується;
• припускає забивку цвяхів;
• висока стійкість до вологи, температури
та атмосферного впливу
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Житловий комплекс
по вул. Анрі Барбюса в м. Києві

Житловий комплекс
по вул. Академіка Вільямса в м. Києві

Будівельна компанія: ТОВ «Озар-Ак Япи Украина»

Будівельна компанія: ТОВ «Анатолія»

Омер Л. Акчай
Проектний менеджер
Продолжая работать с украинской опалубкой «ГИПРО» уже не первый год, очередной раз убедился, что качество продукции
остается на высоком уровне. Приятно другое - специалисты компании не останавливаются на достигнутом и усовершенствуют элементы опалубки, что
только облегчает и ускоряет работу на объекте.

Мазахір Шхалієв
Голова правління
Работали с разными зарубежными опалубками.
С опалубкой «ГИПРО» работаем впервые и убедились в удобстве конструкции элементов
опалубки. Отличная опалубка скажет Вам любой строитель данного объекта.
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Адміністративна будівля обласного відділення Фонду
соціального страхування по вул. Заводській, м. Запоріжжя

Зерносховище на 100 тисяч тон
біля м. Прилуки Чернігівської області

Генпідрядник: ТОВ «Київоблбуд», м. Київ
Суб. підрядник: ЗАТ «Дніпробуд», м. Запоріжжя

Будівельна організація: ВКП «Будівельник»

Використана опалубка середньої серії (щити універсальні
600 та 800×3120 мм., радіусна (щити 4375×2520 мм.) для
заливки стін підвалу. Легка серія—для заливки фундаментів
колон. Горизонтальна опалубка для заливки сегментних
ділянок перекриття.

Начальник будівельної ділянки – Красюк Микола Іванович
Головний конструктор «Гіпро» – Клебанер Ілля Борисович

Кириченко Таїсія Миколаївна
Виконроб
«При возведении каркаса здания нам пришлось
монолитить не только прямые стены и диафрагмы, но и вертикальные участки с радиусной поверхностью. В этом нам очень помогла опалубка «ГИПРО»,
которая полностью отвечает всем нашим требованиям».

Будівництво резервуару питної води V=150 м. куб.
для водопровідної насосної станції в м. Житомирі

Приватне будівництво,
село Іванковичи, Київська область

Генпідрядник: ТОВ «Будівельна компанія «Україна»

Васильченко М.М.
Виконроб

Колєснік Валентин Миколайович
Начальник дільниці
Дуже задоволений опалубкою «ГІПРО». Приємно
працювати, зручна у використанні. Я впевнений
що, опалубка швидко себе окупить. Технічний
супровід фахівцями «ГІПРО» допоміг будівельникам, що не
мали досвіду роботи з опалубкою, з легкістю освоїти дане
обладнання. Ми і далі плануємо працювати з компанією
«ГІПРО».

В будівництві приватних будинків уже не перший
рік. На жаль раніше ми не працювали з опалубочними системами, але отримав завдяки замовнику
опалубку «ГІПРО» серії «Легка» зрозумів, що працювали
раніше не правильно. З цим обладнанням працювати набагато швидше, а відформовані поверхні не ідуть в ніяке
порівняння з відформованими бетонними поверхнями на
дошках чи фанері.
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Поздоровляємо іменинників
8 червня

директора Одеського представництва групи компаній «ГІПРО»,
Бойко Віталія Федоровича

14 червня

заступника директора з виробництва групи компаній «ГІПРО»,
Остапенко Едуарда Григоровича

24 червня

регіонального менеджера групи компаній «ГІПРО» в Харкові,
Єременко Сергія Федоровича

29 червня

з 30-річчям головного бухгалтера групи компаній «ГІПРО»,
Грінченко Оксану Олександрівну

9 липня

генерального директора «Треста реконструкції та розвитку», Уріха Євгена Йосиповича

9 липня

начальника управління БУ-7, Трест ВАТ «Київміськбуд-3»,
Василенко Петра Олександровича

14 серпня

з 70-річчям президента Будівельної Палати України,
Поляченка Володимира Аврумовича

16 серпня

голову правління ВАТ «Трест «Запоріжалюмінбуд», Антоненко Анатолія Михайловича

22 серпня

директора по будівництву ТОВ «Аеробуд-Дніпро», Шкриля Володимира Васильовича

27 серпня

керуючого Трестом ВАТ «Київміськбуд-1», Білокура Олександра Васильовича

3 вересня

заступника міністра Мінрегіонбуду України, Беркуту Анатолія Всеволодовича

26 вересня
4 листопада

менеджера з логістики, Табенкова Олександра Олександровича
директора ТОВ «Геополбуд», Полоза Георгія Васильовича

З Днем Будівельника!

В

ід імені колективу Групи компаній «ГІПРО» щиро вітаємо наших колег – всіх робітників будівельної галузі, а також наших
партнерів, постачальників та підрядників з нашим спільним
професійним святом, Днем Будівельника!
Від усього сердця бажаємо великих досягнень у благородній
професії Будівельника, успіхів вам, добра та процвітання колективам ваших компаній! Здоров’я та щастя вашим родинам, великошановні Будівельники!
Генеральний директор
Групи компаній «ГІПРО»
Василь Стасюк
Комерційний директор
Микола Лисюченко

Директор Придніпровського представництва
Віталій Ливадний
Директор Одеського представництва
Віталій Бойко
Директор Харківського представництва
Сергій Єременко

Якщо Ви бажаєте отримати каталог продукції групи компаній «ГІПРО» – заповніть будь-ласка
нижченаведену анкету та надішліть поштою: 01601, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
або факсом (044) 486-2426 або зверніться у будь-яке регіональне представництво групи компаній «ГІПРО»

ПІБ ______________________________________________________________________________
Компанія _________________________________________________________________________
Напрямок діяльності компанії _______________________________________________________
Контактна інформація (телефон робочій або мобільний)
E-mail: _______________________________________

Щоквартальне інформаційнодовідкове видання
№7 вересень 2008 р.
Засновник і видавець:
Група компаній «ГІПРО»
Адреса видавця та редакції:
вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
Київ, Україна, 01601
Телефон для довідок:
(044) 486-2426
hipro@g.com.ua
Керівник проекту
Василь Стасюк
Виконавчий директор
Ганна Вікторук
тел/факс: (044) 482-0133
Наклад 1000 прим.
При використанні матеріалів, які
надруковані в ГІПРО-СЬОГОДНІ,
посилання (для інтернет-видань –
гіперпосилання) обов’язкове.

Головний офіс
групи компаній «ГІПРО»

01601, м. Київ,
вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
тел./факс: (044) 486-24-26, 486-69-69,
482-01-33
E-mail: hipro@g.com.ua
www.hipro.com.ua

Придніпровське регіональне
представництво
69000, м. Запоріжжя,
вул. Заводська, 3
тел./факс: 8 (0612) 13-21-85
моб. тел.: 8 (050) 335-15-56

Одеське регіональне
представництво

65026, м. Одеса,
вул. Приморська, 27
тел./факс: 8 (048) 723-75-95
моб.тел.8-050-333-6168

Харківске регіональне
представництво

61023, м. Харків,
пр. Леніна, 40, оф. 518
тел./факс: 8 (057) 720-43-15
тел. моб. 8 (066) 244-74-60

