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У НАСТУПНОМУ
ВИПУСКУ
Нові рішення та зміни в конструкції
опалубки та її елементів

Виставка «Будівницвтво
та Архітектура, 2007» в м. Києві –
що нового на ринку опалубки?
Наші об’єкти
Довідкова інформація

Шахта гідроагрегату №1
Глибина 100 м. Застосовується опалубка з використанням об’ємних елементів.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ілля Клєбанер –
«Ми працюємо для будівельників»
На протязі всього періоду роботи
компанії «ГІПРО-М» конструкторський
відділ займається розробкою та
вдосконаленням елементів модульної опалубки. При цьому, беручи до уваги роботу на
будівельному ринку, а також динаміку розвитку конкуруючих фірм, завданням відділу є
прийняття конкурентоспроможних конструкторських рішень. Основним напрямком діяльності відділу є створення високотехнічних
опалубочних конструкцій, які дозволяють покращити працю будівельника без збільшення
собівартості виробництва.
Робота відділу тісно взаємопов’язана з
виробничою базою, адже всі розробки оперативно відправляються на виробництво. Пропозиції заводу-виробника опалубки знаходять своє відображення в конструктивних
рішеннях.

Главный конструктор ООО «ГИПРО-М»
Клебанер Илья Борисович

Работа с горизонтальной
опалубкой
Горизонтальная опалубка «ГИПРО» предназначается для формования бетонных
поверхностей перекрытий при сооружении зданий всех типов. Материал рабочей поверхности – ламинированная фанера. Тип монтажа-демонтажа – ручной
с использованием элементов облегчающих процесс сборки. По сравнению с
используемыми в строительстве блочнощитовыми конструкциями горизонтальных опалубок, горизонтальная опалубка
«ГИПРО» более мобильна и удобна в использовании при формовании перекрытий домов со сложными архитектурными решениями.

• Створення універсального піддону на
різні типорозміри шахти ліфту;
• Робота над об’ємним елементом, який
значно полегшує складання безпосередньо на будівництві;
• Система блочно-щитової опалубки (не
впроваджена на будівництві).

Інтерв’ю

Відкриття
представництва
в м. Харкові

Промышленное строительство
или жилье?
Опалубка ТМ «ГИПРО» является универсальной опалубкой – и с успехом применяется как для промышленного, так и для
гражданского строительства. Вместе с тем
промышленное строительство предъявляет к строительному оборудованию ряд
специальных требований, так как характеризуется в первую очередь: нестандартными пролетами, высокими потолками,
утолщенными стенами и т.д. Поэтому при
проектировании и строительстве промышленных сооружений с помощью опалубки «ГИПРО» успешно решаются следующие технические задачи – значительное
наращивание высоты щитов, формование
перекрытий с помощью дополнительных
опорных сооружений, установка контрфорсов при односторонней установке
опалубки, выполнение отдельных нестандартных элементов и конструкций.

Советы строителям
В комплект опалубочного оборудования
для передачи Заказчику, кроме документации по раскладке элементов, мы обязательно включаем Инструкцию по эксплуатации. Не выполнение отдельных требований Инструкции ведет, как правило, не
только к нарушению правил техники безопасности, но и к серьезной порче оборудования. Следует обратить особое внимание
на элементы, обеспечивающие надежную

Останні розробки відділу
по монолітній тематиці

фиксацию опалубки (должно быть в наличии необходимое количество связей, зажимов), также не рекомендуем отклоняться
от проектной документации при установке
горизонтальной опалубки, в частности,
стоек. В случае, если Заказчик меняет
конструктивное решение при установке
опалубки, обязательно нужно согласовать
эти изменения с фирмой-поставщиком
опалубочного оборудования.

ОБЛАДНАННЯ
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Новини
з виробництва
Здійснений запуск нової лінії для порошкового полімерного покриття елементів опалубки. Виходячи з необхідності збільшення об ємів виробництва, в 3-му
кварталі 2006 року було прийняте рішення про
закупку нового обладнання і напротязі трьох
місяців, в дуже стислі терміни була виготовлена
та змонтована камера порошкового покриття.
Перший каркас щита на виході з печі нового устаткування
На фото: заступник начальника виробництва –
Жерепа Б.М., електрик – Луценко В.І.,
начальник виробництва – Андрусенко М.О.,
майстер – Хівренко А.Г.

У зв’язку із значним збільшенням
обсягів замовлень, виробництво
переведене на постійну двозмінну
роботу з додатковим набором персоналу.

Щити модульні. Тип К.
Регіональний менеджер
Сергій Єременко

В строительстве с применением
опалубочных систем, я работаю около пяти лет, за это время в Харькове наблюдается ярко выраженный скачек
монолитного строительства. Это связано и с
популяризацией монолитно-каркасной технологии, и с состоянием рынка жилой недвижимости – большой спрос на покупку
квартир в монолитно-каркасных домах, и с
развитием ипотечного кредитования в частности в нашем регионе. Уверен, что город
Харьков имеет большой потенциал для
строительной отрасли – и соответственно
для рынка опалубочных систем. Объемы
строительства растут. Здесь работает ряд
строительных компаний, которые давно и
успешно применяют опалубочное оборудование. Представлена в Харькове и опалубка
«ГИПРО». Достоинством опалубки «ГИПРО»
считаю оптимальное соотношение «ценакачество», – «средняя» серия нашей опалубки можно долго и успешно использоваться
даже самыми неквалифицированными строителями, а последняя серия «ProfiFORM»
успешно конкурирует с лучшими иностранными аналогами.

З грудня 2007 року впроваджені у виробництво щити модульні типу К для серії
ProfiFORM. Відмінність щитів у наявності додаткових отворів діаметром
24 мм в бортах щита на рівнях отворів під зв’язки (анкер-прут) як у
щитах універсальних.

До цього часу при складанні опалубки для формування зовнішнього
кута та торця стіни часто використовувалися щити універсальні (схема 1).
При використанні щитів типу К (схема
2) складання не змінюється, але вартість набору елементів зменшується
відповідно на 1 298 грн. та 644 грн.
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Дністровська ГАЕС в м. Новодністровськ
Чернівецької області

Житловий комплекс «Топаз»
по вул. Куйбишева в м. Донецьк

Замовник: Укргідроенерго
Генпідрядник: ТОВ «Енергопром»
«Середня» серія опалубки ГІПРО

Генпідрядник: ТОВ «Донміськбуд».
Будівництво монолітно-каркасного будинку ведеться із використанням серії
«ProfiFORM»
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Крупка Микола Михайлович
Директор ТОВ «Добротвір-Буд»

На будівництві використовуємо «Середню серію»
опалубки ГІПРО. На наш погляд, це дуже зручна
опалубка, швидко та зручно виконується монтаж
та демонтаж обладнання. Дуже якісно виконані розкладки, як вертикальної, так і горизонтальної опалубки, завдяки чому ми досягли високих темпів робіт та високого
ступеню збереження опалубочного обладнання. Зокрема,
фанера яка нам була поставлена, пройшла майже 40 циклів й досі практично не має зносу. Ми задоволені нашим
вибором, та в майбутньому збираємося продовжувати
наше плідне співробітництво з компанією «ГІПРО-М».

Нечаєв Михайло Георгійович
Директор ТОВ “Донміськбуд”

Використання кронштейнів, площадок технічних
для формування діафрагм висотою 6 м.

«Процесс выбора опалубки для нас
был непростым. Задолго до начала
строительства жилого комплекса «Топаз», мы присматривались к зарубежным
опалубкам, но когда нам предложили серию
PROFIFORM модульной опалубки ГИПРО, нас
устроило предложение нашего отечественного производителя. Удобство в работе, высокая скорость монтажа, высокая несущая
способность вертикальных щитов – те качества которые данная опалубка доказала в
ходе возведения жилого комплекса. В темпах
строительства мы дошли до возведения 3,5
этажей в месяц, и это еще не предел».

Будівництво монолітно-каркасного будинку ведеться із використанням серії «ProﬁFORM»
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3-секційний житловий будинок по вул. Пушкінській
у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області

Реконструкція та добудова торгівельного центру
«КОНТИНЕНТ» в м. Донецьк

«Середня» серія опалубки ГІПРО™
Замовник: «ПП Виробничо-комерційна
фірма «Будмонтажсервіс»
Генпідрядник: фірма «Будмонтажсервіс»

Генпідрядник:
ВАТ СПФ «Донецькжитлобуд»

Якубовський Віктор Іванович
Голова правління
ВАТ СПФ “Донецькжитлобуд”

«С монолитом мы работаем давно.
Приобретая опалубку ГИПРО, мы в
первую очередь смотрели на ее
прочность, универсальность, удобство в
работе. Работая ею уже более 3-х лет, мы
не ошиблись в выборе. За это время она
помогла нам в реконструкции металлургических заводов «Истил» и «Электросталь».
Претензий нет, хорошая опалубка. В данный момент мы выполняем задачу по строительству дополнительного корпуса при
реконструкции торгового центра».

Голубішко Сергій Станіславович
Начальник відділу житлового будівництва

В Каменце-Подольском это первый
монолитный дом. Для наших строителей это новая технология строительства. Мне приходилось и раньше работать с опалубкой других производителей,
хочу сказать, что, работая с опалубкой «ГИПРО», мы получили качество поверхности,
отвечающее нашим требованиям. С опалубкой «Средней серии» работать удобно и
быстро. Я слышал, что у этой компании есть
новая серия опалубки с фанерной формующей поверхностью, аналогично лучшим западным образцам.

Цуприк Борис Матвійович
Прораб

Треба відмітити, що наша компанія
вперше займається будівництвом
монолітно-каркасного будинку, до
того ж це буде перший монолітний будинок в місті Кам’янець-Подільський. Ми задоволені опалубкою «ГІПРО» так як, на
нашу думку, вона втілює ідеальне співвідношення «ціна-якість».
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Поздоровляємо іменинників
17 січня

голова правління ВАТ “Донецькжитлобуд”
Якубовський Віктор Іванович

26 січня

комерційний директор ТОВ “ГІПРО-М”
Лисюченко Микола Борисович

28 січня

генеральний директор ТОВ “СКФ “Міссія””
Гречин Анатолій Васильович

Щоквартальне інформаційнодовідкове видання
№3 березень 2007 р.

25 лютого

генеральний директор ВАТ “Дніпрокапрембуд”
Мякенька Людмила Анатоліївна

Засновник і видавець:
компанія «ГІПРО-М»

7 березня

генеральний директор ТОВ “ГІПРО-М”
Стасюк Василь Ярославович

Адреса видавця та редакції:
вул. Гоголівська, 22-24
Київ, Україна, 01601
Телефон для довідок:
(044) 486-2426
hipro@g.com.ua

12 квітня

головний інженер ТОВ “Будівельна компанія “Альянс +”
Тимаревський Іван Григорович

Компанія “ГІПРО-М” запрошує відвідати стенд
опалубки “ГІПРО” на наступних будівельних виставках
Донецьк

13–16 березня 2007 року
“Архитектура и Строительство”
за адресою: Донецьк, вул. Челюскінців, 189 В

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.

Одеса

1–4 березня 2007 року
“Vira Ukraine” – обладнання для будівництва
за адресою: Одеса, виставковий комплекс “Морвокзал”

Київ

27–31 березня 2007 року
“Будівництво та Архітектура – 2007”
за адресою: Київ, вул. Салютна, 2-Б

Головний офіс ТОВ «ГІПРО-М»
01601, м. Київ,
вул. Гоголівська, 22-24
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
Якщо Ви хочете отримати каталог продукції компанії «ГІПРО-М» – заповніть будь-ласка
нижченаведену анкету та надішліть поштою: 01601, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, оф. 203-Б
або факсом: (044) 486-2426
ПІБ ______________________________________________________________________________
Компанія _________________________________________________________________________
Напрямок діяльності компанії _______________________________________________________
Контактна інформація (телефон робочій або мобільний)
E-mail: _______________________________________

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

