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Адміністративно-побутові та офісні будівлі

Складські та виробничі будівлі безопорним прольотом до 12 м,  висотою до 4 м

Об’єкти реконструкції: надбудови над існуючими будівлями, заміна покрівель, 
влаштування додаткових міжповерхових перекриттів 

СТО, автомийки

Магазини

Малоповерхове (до 3 поверхів) житлове будівництво
 

Міжкімнатні перегородки

Всі монтажні з’єднання – болтові та на самонарізних гвинтах, що пришвидшує 
строки монтажу, завдяки чому Ви почнете експлуатувати будівлю та отримувати 
прибутки раніше

Витрата сталі для влаштування 1 м2 каркасу – 25-35 кг ЛСТК, що в декілька разів 
легше цегли чи газобетону, і це дозволяє Вам реалізувати надбудови та створювати 
додаткові площі для отримання прибутків

Низька витрата сталі на 1 м2 дозволяє знизити навантаження від каркасу на 
фундаменти, завдяки чому Ви заощаджуєте грошові кошти на їх влаштування 

Легкість профілів каркасу дозволяє виконувати монтаж вручну та уникнути потреби 
залучення підйомних механізмів під час монтажу, що дозволяє економити до 1200 
грн/год на роботі автокрану

Наявність точної специфікації матеріалів після побудови 3D-моделі будівлі, а 
відповідно, Договірної ціни, що убезпечує Вас від появи купи додаткових угод і 
додаткових витрат

Цинкове покриття місткістю 275 г/м2 позбавить Вас від турбот щодо додаткової 
обробки профілів (як у випадку з деревом) і убезпечить від корозії протягом 50+ 
років

Відсутність прив’язки до погодних умов дозволяє зводити каркасні будівлі швидко 
без втрати якості

Прокат на лінії з числовим програмним забезпеченням Knudson Royal TP KS-1420 
дозволяє передбачити в профілях заводські отвори для болтових і самонарізних 
з‘єднань, виготовити елементи потрібної довжини з точністю до 1 мм, що 
максимально спрощує процес збирання панелей

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ВАШІ ВИГОДИ
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МОНТАЖ

Збирання на будівельному 
майданчику стінових, 

покрівельних панелей, ферм 
перекриття

Встановлення конструкцій 
у проектне положення 

згідно монтажних схем (між 
фундаментом і каркасом 

вкладається термоізоляційна 
стрічка)

Утеплення каркасу 
мінеральною ватою, монтаж 

паробар’єра, супердифузійної 
мембрани,  обрешіток

Монтаж вікон, дверей

Монтаж покрівельного 
профнастилу, конькової 

планки

Монтаж фасадної системи, 
софітів, покрівельних та 
фасадних декоративних 

планок

Монтаж водостічної системи

Загальний строк виконання робіт складає від 7 до 60 
днів, в залежності від складності об’єкту, і може бути 
скорочений за рахунок паралельного їх виконання.

ДО 3-Х
ДНІВ

ДО 3-Х
ДНІВ

ДО 
15-ТИ 
ДНІВ

ДО 
5-ТИ 
ДНІВ

ДО 3-Х
ДНІВ

ДО 
20-ТИ 
ДНІВ

ДО 
15-ТИ 
ДНІВ
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«Як Ви з’єднуєте каркас із фундаментом?»
Несучі  стійки в  панелях  приєднуються  безпосередньо 
до бетону з допомогою сталевих посилених кутиків 
та анкерів.  

«Як Ви уникаєте промерзання каркасу?»
Цю проблему вирішуємо з допомогою шару 
додаткового перехресного зовнішнього утеплення, 
що дозволяє зберегти метал у «теплій зоні» і 
уникнути утворення конденсату на профілях. 

«Каркасна будівля – не капітальна».
Капітальна будівля – така, що розташована на 
фундаменті, котрий передає навантаження від її 
надземної частини несучому шару грунту. Каркасна 
будівля саме така. 

«Каркасне перекриття «грає».
«Хиткості» перекриття в будь-якій будівлі, у тому 
числі каркасній, уникають з допомогою підвищення 
власної ваги міжповерхового перекриття, 
наприклад, влаштуванням цементно-піщаної 
стяжки, навантаження від котрої враховується при 
підборі перерізів профілів.

«Чи є типові рішення?»
Всі проекти розробляються індивідуально для 
кожного Замовника із врахуванням особливостей 
його ділянки, кліматичної зони, призначення 
приміщень, вимог щодо оздоблення. 

«Скільки коштує?»
Вартість 1 м2   приміщень (без внутрішнього оздоблення 
та інженерних мереж) коливається в межах 
250-300$, в залежності від місцезнаходження, 
параметрів будівлі, поверховості, оздоблення.

«Хочу придбати лише каркас». 
Ви можете придбати лише каркас, або 
повнокомплектну поставку – на Ваш розсуд. 
Додатково ми надаємо послуги монтажу та 
шефмонтажу. 
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