Будівельно-монтажна

КОМПАНІЯ
АГ-ПЛЮС

Архітектурні та інтер’єрні
конструкції зі скла і металу

Про нас
КОМПАНІЯ АГ-ПЛЮС -

це сучасна будівельно-монтажне підприємство,
яке успішно діє на будівельному ринку України 10 років, де працють
висококваліковані фахівці своєї справи, здатні швидко реагувати та забезпечувати
різноманітні побажання замовників. Ми виконуємо весь комплекс робіт згідно з
чинним законодавством України, а також на основі необхідних ліцензій і дозволів,
дотримуючись при цьому вимог сучасних міжнародних стандартів якості ISO 9001:
2008.
За цей час ми спроектували, виготовили та встановили більш ніж 350 тис. м2 світлопрозорих архітектурних та
інтер’них конструкцій на 326 великих будівельних об’єктах по всій Україні!

Досвід

Майстерність

Результат

Ми пропонуємо
1

облаштування фасадів (СПОК, НВФ)

2

архітектурні конструкції зі скла

3

офісні перегородки і двері

4

скляні огороджування

5

протипожежні двері і перегородки

6

захисні скляні конструкції

закінчений цикл робіт та послуг від замірів до монтажу!

Фасадні системи
Фасадні системи з алюмінію сьогодні є найпоширенішим і затребуваним матеріалом в

облаштуванні фасадів при будівництві як нових будівель, так і при реконструкції старих.
Причина популярності криється у великій різноманітності їх видів і форм, в практичності,
надійності та довговічності та надають будівлі стильний сучасний вигляд.
Фасадні системи з алюмінію мають дві основні складові - алюмінієвий каркас (профіль), який
кріпиться до несучих конструкцій за допомогою кронштейнів, і заповнення.
За

типом

заповнення

фасадні

системи

діляться

на

два

типи:

Світлопрозорі (СПОК) - для заповнення використовуються різні види скла і склопакетів.
Непрозорі або навісні вентильовані фасади (НВФ) - в якості заповнення використовуються
різні синтетичні і натуральні матеріали.
Фасадні системи з алюмінію швидко монтуються, що дозволяє скоротити терміни
будівництва. Крім того, вони також відрізняються полегшеною вагою, а ще значно зменшує
навантаження на фундамент будівлі. Фасадні системи монтуються зовні будівлі і не займають
корисної площі всередині приміщення.
Технологія монтажу таких систем не залежить від погодних умов, тому монтаж фасадних
систем з алюмінію можна вести цілий рік.
Конструктивні особливості. Алюмінієві фасади являють собою конструкцію з алюмінію і скла,
яка замінює одну або кілька каркасних стін будівлі. Конструкція складається з легкого і
міцного алюмінієвого профілю (стійки, ригелі, притиску, декоративної кришки). Між ними
затиснуто скління (моностекло, склопакети) шириною 4-50 мм через гумові ущільнювачі. У
конструкцію фасаду можуть встановлюватися вікна, двері будь-якого типу і відкривання.

СПОК

(світлопрозорі огороджуючи конструкції)
Світлопрозорий фасад ЖК “Київський», м. Ірпінь

Компанія АГ-ПЛЮС займається виготовленням світлопрозорих
конструкцій (СПОК) від розробки робочого плану до виробництва і
монтажу самих конструкцій.

До СПОК відносяться: заповнення прорізів фасадів (вітражі, вікна,
балконні блоки), зимові сади, козирки, павільйони, зенітні ліхтарі,
вхідні групи, двері, світлопрозорі покрівлі, офісні перегородки,
переходи і т.п.
Основні конструктивні особливості
Стандартне скління (стійко-ригельне). Зовні використовуються
притискні планки і декоративні кришки. Будь-яка кольорова гама по
RAL. Конструкція цього виду доступна в ціновому відношенні, має
широкі можливості дизайну.
Структурне скління створює ефект єдиного цілого полотна фасаду. Як
герметик використовується силікон, який надійно з'єднує елементи
кріплення зі склопакетами.
Спайдерне скління - це безрамні світлопрозорі конструкції зі скла, які
з’єднуються за допомогою спеціальної фурнітури – спайдерів.
Відрізняється від інших видів відсутністю несучих міжскляних рам. Тут
застосовуються найміцніші види скла.

Фасад будівлі, м. Вінниця

НВФ

(навісний вентильований фасад)
Навісні вентильовані фасади (НВФ) це тришарова конструкція, що складається з внутрішнього
утеплювача, повітряного прошарку і зовнішнього декоративно-захисного шару, який може бути
виконаний з різних облицювальних матеріалів (керамограніт, композіт-панелі, тощо).
НВФ монтується до стіни будівлі за допомогою спеціальних алюмінієвих кронштейнів, які
фіксуються фасадними анкерами. На кронштейни встановлюють алюмінієвий профіль. Шар
утеплювача в навісних фасадних системах складається з мінеральної, або базальтової вати, яка
укладається до установки профілю і закріплюється за допомогою дюбелів.
Система вентфасаду передбачає наявність повітряного прошарку, завдяки якому відбувається
провітрювання і висушування стін будівель. Повітряний прошарок не допускає скупчення тепла і
вологи, забезпечує сухий стан утеплювача і природну вентиляцію.
Переваги НВФ:
екологічно чистий матеріал;
збільшений термін служби;
стійкість до різких перепадів температури;
широка колірна гамма;
можливість використання в усіх видах будівництва;
швидкість і легкість монтажу в будь-який час року.

Скляні перегородки
Скляні перегородки, легкі та прозорі,
виконуються
із
загартованого
скла
товщиною 10-12 мм і можуть бути глухими,
або з дверима (розсувними чи орними).
Найбільше такі перегородки поширюються в
торгівельних та офісних центрах.
КОМПАНІЯ АГ-ПЛЮС протягом 10 років
професійно
виготовляє
та
монтує
різноманітні скляні перегородки (прямі,
гнуті, прозорі, матовані, з логотипами
замовника та ін.)

ТРЦ «Lavina», м. Київ

Офісні перегородки в профілі

БЦ «101 Tower», м. Київ

В тісному співробітництві з провідними
постачальниками алюмінієвого профілю та
комплектуючих для виготовлення офісних
перегородок наша компанія має в своїх
здобутках встановлені офісні перегородки в
багатьох бізнес-центрах по всій Україні.
Несучий елемент конструкції - каркас з
алюмінієвого профілю. Скління - в одне скло
або подвійне, захисні ролети. Можливі
дерев'яні, пластикові, МДФ вставки, жалюзі.

Скляні огороджування

Ми маємо досвід у встановленні скляних огороджувань атріумів, ліфтових
шахт, сходових маршів, балконів та ін. в приміщеннях бізнес- та торгових
центрів, житлових будинків.

Приватна власність, м. Ірпінь

За конструкцією скляні огорожі поділяються на два види:
● суцільноскляні з верхнім поручнем - із загартованого скла товщиною 612 мм або триплексу;
● каркасні, в яких скляні фрагменти огорожі встановлюються в профіль.
В огорожах, як правило, використовуються окремі фрагменти скла
довжиною 900-1500 мм, прямі або гнуті. Найпопулярнішими матеріалами
для верхнього поручня є нержавіюча сталь і дерево, а стійки виконуються
з металу.

Офіс «Домотехніки», м. Київ

ТРЦ «Проспект», м. Київ

Вхідні групи, козирки
Вхідні групи – це невід’ємна частина архітектурного ансамблю
будівлі поряд із скляним козирком. Основні принципи, які необхідно
враховувати при створенні вхідних груп: ефективність, сучасний
дизайн і безпека.
КОМПАНІЯ АГ-ПЛЮС має тривалий досвід виготовлення та монтажу
як вхідних груп, так і скляних козирків: консольних, опорно-балкових,
вантових. Вони здатні витримувати значні атмосферні навантаження,
тому в кожному конкретному випадку розрахунок конструкції козирка
робиться строго індивідуально!
ЖК «Парк-Авеню», м. Київ

Адміністративна будівля, м. Київ

Безрамне скління
Основні переваги системи безрамного скління:
► Простота і якість - в системі використовуються тільки
високоякісні матеріали з мінімальним використанням
пластика. Система проста для установки і використання і
забезпечує оптимальну герметичність конструкції.
► Безпека - вага системи повністю лягає на нижній
направляючий профіль. Це єдина система на ринку, сила
тяжіння якої допомагає забезпечувати безпеку і полегшує її
використання. Вага системи становить приблизно 400 кг.
Система, з опорою на нижній профіль безпечніше, ніж
підвісна конструкція.

Скляні двері
Класифікація скляних дверей
За типом відкривання скляні двері підрозділяються на:
маятникові двері (можуть відкриватися в обидві
сторони),
орні двері (відкриваються назовні або всередину
приміщення),
розсувні двері автоматичного та ручного способу
відкриття.
За конструкцією розподіляються на каркасні і
безкаркасні.

Скляні душові кабіни
Основні переваги скляних душових кабін:
► виготовлення по індивідуальними розмірам;
► легко замінити любий з елементів конструкції,
якщо він прийде в непридатність;
► практичність: за ними легко доглядати, з них
легко видаляються сліди засобів для прибирання;
► скло згодом не стане замутненим, а це важливо
з естетичної точки зору;
► і найголовніше - це втілення індивідуальності, а
не стандартний варіант, куплений в магазині!

Скло і дзеркала в інтер’єрі

Скляні підлоги та стелі, оздоблення колон і стін дзеркалами, скляні меблі та інше.

Протипожежні перегородки і двері
Протипожежні (вогнестійкі) конструкції призначені для
локалізації пожежі, і не дають можливості вогню перекинутися на
сусідні приміщення.
Конструкція з системних алюмінієвих профілів заповнюється багатошаровим
вогнестійким склом, яке витримує значні температурні і механічні
перевантаження, що виникають у разі пожежі і забезпечує потрібну
вогнестійкість.
Вогнестійкі перегородки не мають обмежень по довжині і висоті. в них
також можуть вбудовуватися двері відповідної вогнестійкості.

Наша компанія успішно встановлює протипожежні
двері і
перегородки з межою вогнестійкості EI 60 в готелях, житлових
комплексах офісних і торгових центрах.

БЦ «IQ», м. Київ
Протипожежна скляна перегородка EI 60

Крупні збудовані об’єкти
ТОВ «КОМПАНІЯ АГ-ПЛЮС»
Україна, 03049, м. Київ,
вул. Тополева, 4-82, офіс 201,
тел./факс: +38 (044) 245-4007
e-mail: glass@agplus.com.ua
www.agplus.com.ua

Директор - Додатко Валерій Іванович

Житлові комплекси: «Парк Авеню»,
«Royal Tower», «Jack House»
(Первомайський), «Бульвар Фонтанів»,
«Київський», «Янтарний», «Континент»,
«Київський-2».
Бізнес-центры: «101 Тауер», «IQ,
«Кряж», «Парус», «Леонардо».
Торгово-розважальні центри: «Sky
Mall», «Паралель», «Art Mall»,
«Блокбастер», «Південна галерея»,
«Республіка», «Піраміда», «Lavina».
Торгові центри: «Проспект», «ФорумЛьвів», «Магігранд», «Опера-Пасаж»,
«Даринок», «Метроград», «Караван»,
«Велика Кишеня», «Універмаг «Україна»,
«Генуезський», «Універмаг «Луцьк»
«АТБ».
Об’єкти інфрастуктури: аеропорт
«Бориспіль» (В), НСК «Олімпійський»,
фітнес-комплекси «Sport Life».
Банки: «Райффайзен Банк Аваль»,
«Надра-банк», «Ощадбанк»,
«Укргазбанк» та ін.

