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Термін експлуатації пластикової системи 
водостоку «Альта-Профіль» в середньому 
складає 25 років. Протягом цього періоду 
пластикові водостоки повністю зберігають свої 
експлуатаційні якості і потребують мінімального 
обслуговування. При виготовленні водостоків 
використовуються не тільки високоякісні 
матеріали, а й спеціальні технології, розроблені 
фахівцями компанії. Завдяки  цьому водостічна 
система здатна зберігати свої експлуатаційні 
характеристики в діапазоні температур від -40° С 
до +40 ° С.

Водостічна система «Альта-Профіль» стійка 
до ультрафіолетового випромінювання, так як 
фарбування верхнього шару елементів 
відбувається суперконцентратами методом 
«Сооl Со1оur» (поглинання тепла), який 
спеціально розроблений для нашої водостічної 
системи. Це захищає водостічну систему від 
негативних змін кольору.

Матеріал для виготовлення водостоків 
«Альта-Профіль» забарвлений в масі, тому 
незначні механічні пошкодження, завдані в 
процесі монтажу або в ході експлуатації, 
практично непомітні і не потребують  
підфарбовування. 

  ПВХ-композит, який є матеріалом для 
виготовлення водостічних систем, екологічно 
безпечний. ПВХ-матеріал не схильний до 
корозії і легкий у вазі, що створює зручність 
при збірці і монтажі. 

Переваги водостічної системи «Альта-Профіль»

  Продукція компанії повністю відповідає 
європейським стандартам.

Водостічна система «Альта-Профіль» 
виробляється з важкозаймистих матеріалів, що 
зумовило її значну вогнестійкість. Після того як 
джерело займання усунуто пластик негайно 
припиняє плавитися.

Елементи водостоків «Альта-Профіль» 
з'єднуються між собою без клею з дотриманням 
вимоги повної герметичності. Герметичність не 
порушується навіть при лінійному розширенні 
елементів водостічної системи. 

Всі елементи кріплення мають гумові 
ущільнювачі, що гарантує стовідсоткову 
герметичність водостічної системи навіть за 
рясних і тривалих опадів. В якості гумового 
ущільнювача компанія «Альта-Профіль» 
використовує спінений профіль, це додає 
велику еластичність і краще ущільнення при 
різких коливаннях температур.

  Всі ринви і труби водостічної системи «Альта-
Профіль» виготовляються методом екструзії, що 
полягає в отриманні готового виробу потрібних 
розмірів, форми і необмеженої довжини шляхом 
видавлювання розплаву полімеру через 
формуючу голівку (фільєру) потрібного 
профілю. Всі фітинги водостічної системи 
виробляються на термопластавтоматах методом 
лиття під тиском. Дана технологія лиття 
ідеально підходить для масового виробництва
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виробів складної форми, важливою вимогою до 
яких є точна відповідність розмірам.

Водостічна система «Альта-Профіль» 
виготовляється з жорсткого ПВХ відповідно до 
особливої рецептури, що надає високу ударну 
міцність виробу. Використання імпортних 
адитивів дозволяє значно підвищити 
термостійкість продукції. Матеріал залишається 
ударостійким і здатний витримувати великі 
навантаження навіть при низьких температурах.

Ще однією зовнішньою перевагою 
водостічної системи «Альта-Профіль» є красиві 
виразні форми всіх елементів водостоку. Кожна 
деталь водостічної системи має оригінальні 
ребра на зовнішній поверхні, які обумовлюють 
плавний перехід від одного елемента до іншого. 
Ця технологія виробництва була розроблена 
компанією «Альта-Профіль» спільно з 
провідними дизайн-ательє автомобільної 
промисловості Німеччини. Завдяки цьому, 
водостічна система «Альта-Профіль» привертає 
увагу своєю красою і оригінальністю дизайну. 

Однією з головних переваг водостічної 
системи «Альта-Профіль» є великий діаметр 
ринви (125 мм) і велика товщина стінок ринви 
(1,6 мм), саме тому вона важча на 40% за аналоги. 
Це забезпечує високу механічну міцність 
водостоку, що дозволяє витримувати великі 
снігові навантаження, а також збільшує 
його пропускну здатність.

Всі елементи водостічної системи «Альта-
Профіль» мають поздовжні ребра жорсткості, 
які збільшують міцність водостоку, покращують 
характеристики потоку, зменшують ризик 
утворення заторів, оскільки ці ребра знижують 
можливість налипання бруду і листя на стінки 
елементів водостоку.

Усі комплектуючі елементи водостоку 
мають спеціальні пази на внутрішній стороні для 
гумового ущільнювача. Це дозволяє забезпечити 
більш надійне з'єднання деталей і перешкоджає 
зсуву ущільнювача. Завдяки принципу 
замикання, водостічна система «Альта-Профіль» 
є найміцнішою системою, несхильною до 
деформацій, температурних коливань і лінійних 
розширень.

Деякі елементи водостічної системи мають 
поперечні ребра жорсткості, які збільшують 
міцність водостоку. Також на внутрішній 
стороні елементів водостоку нанесені 
обмежувачі з написом «SТОР», за межі яких не 
можна вставляти елементи, так як це може 
призвести до неправильного з'єднання деталей і 
зменшення міцності водостічної системи.

Одним з ноу-хау від компанії «Альта-
Профіль» є виготовлення універсальної 
пластикової заглушки для водостічної системи. 
Завдяки своїй універсальності і системі 
кріплення, даний елемент водостоку перевершує 
аналоги конкурентів.

Компанія «Альта-Профіль» випускає не 
тільки пластикові елементи кріплення, але і 
металеві. Металеві кронштейни дозволяють 
витримувати значне силове навантаження, яке 
припадає саме на них.

Компанія «Альта-Профіль» придбала 
муфтову машину. Дане обладнання дозволяє 
розширювати діаметр з торця труби. Це дає 
можливість з'єднувати труби одна з одною без 
застосування муфти труби. Таким чином, в ході 
монтажу можна зменшити кількість з'єднань 
водостічної системи.

Водостічна система «Альта-Профіль» 
забезпечує якісне водовідведення з дахів будь-
яких будівель: від невеликих будиночків і 
котеджів до промислових споруд.

Водостічна система «Альта-Профіль» 
характеризується легкістю і простотою 
установки. Інструкція доступна і зрозуміла 
кожному. Не потребуючи спеціальних знань, 
монтаж проводиться швидко і без особливих 
зусиль.

Компанія «Альта-Профіль» використовує 
спеціальну упаковку для водостічної системи, 
щоб уникнути можливих пошкоджень при 
зберіганні та доставці продукції. Більш докладно 
про упаковку Ви зможете прочитати в розділі 
«Упаковка водостічної системи «Альта-
Профіль».



Компанія "Альта-Профіль" виробляє широкий асортимент комплектуючих 
водостічної системи. Кожний елемент має свої переваги в порівнянні з аналогами 
конкурентів. Коротко ознайомимося з кожним елементом водостічної системи "Альта-
Профіль".

Основні елементи та комплектуючі водостічної системи 
«Альта-Профіль»

Кут ринви 90°

 и евий 
 и евий 

 ринви

 ринви  ринви

З  и і  и 45°

 ринви

і  и 67°

Регульований кут 
ринви (120°-145°)



4

Призначена для збору і відводу опадів з 
поверхні даху. Ринва компанії «Альта-Профіль», 
має свої особливості, що надають їй значні 
переваги. По-перше, великий діаметр (125 мм), 
що забезпечує більшу пропускну здатність. Чим 
менший діаметр ринви, тим більша ймовірність 
переливання води.  А спеціальні заокруглення по 
краях ринви,  захищають від зайвого переливання 
води.

Забезпечує спрямоване перетікання води з 
ринви у водостічну трубу. Дизайн воронки 
істотно відрізняється від імпортних аналогів. На 
зовнішній стороні воронки немає виступів, 
проте є спеціальні ребра, які підкреслюють красу 
і оригінальність всієї системи в цілому, а також 
забезпечують плавний перехід до іншого 
елементу водостічної системи.

1. Ринва водостічна

2. Âîðîíêà

Мал. 2. Ïîïåðå÷íий переріз ринви.

По-друге, заокруглення виконують функцію 
додаткових ребер жорсткості для більш 
щільного замикання елементів водостоку.

По-третє, неозброєним оком видно (мал. 2), 
що один край ринви на 3 мм нижче іншого. Це 
зроблено спеціально для того, щоб під час 
сильного напору води і випадкового засмічення 
зливного отвору, вода самостійно переливалася 
через нижчий край ринви, тобто від стіни 
будинку, що запобігає потраплянню води на 
стіну будівлі. Це одна з унікальних розробок 
компанії «Альта-Профіль».

По-четверте, ринва забезпечена системою 
антиналипання листя, тобто має спеціальні 
поздовжні ребра жорсткості, які збільшують 
швидкість потоку і не затримують бруд і листя 
на стінках ринви.

äîâæèíà: 3 ì

äіàìåòð: 125 ìì

òîâùèíà: 1,6 ìì

3 ìì

Мал. 1. Ринва водостічна

Мал. 3. Воронка
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3. Ìóôòà ринви

Призначена для з'єднання окремих ринв в 
єдину систему. Унікальність даного елемента 
обумовлена тим, що він є універсальним, тобто 
його можна використовувати як з одного, так і з 
іншого боку. Це можливо завдяки спеціальним

заокругленням по краях муфти. При з'єднанні 
елементів з муфтою не можна заходити за 
спеціальні обмежувачі з написом "STOP", що 
нанесені на внутрішній стороні муфти. Це 
пояснюється тим, що в процесі експлуатації 
водостоків можливі лінійні розширення. При 
щільному стикуванні відбувається зміна форми 
водостічної системи, тому необхідно залишати 
зазор в 2-3 см між ринвами.

  Також на внутрішній стороні муфти є ребра 
жорсткості, які призначені для кращої фіксації 
кінців ринви і запобігання її перекосу при 
монтажі. Саме тому вони виконують функцію 
додаткових ребер жорсткості.

4. Кут ринви 90°

Призначений для з'єднання двох систем 
ринв під кутом 90 градусів. Даний кут 
універсальний, оскільки його можна 
використовувати як для зовнішнього так і для 
внутрішнього з'єднання. Така універсальність 
забезпечується завдяки заокругленню по краях 
кута. Це дуже добре видно з малюнка 5. Таким 
чином, дотримуючись всіх рекомендацій при 
з'єднанні, кут можна використовувати в якості 
внутрішнього або зовнішнього, залежно від того, 
який вам необхідний. 

Мал. 6. Кут ринви 90°. Вигляд зверху.

На внутрішній стороні кута ринви є 
обмежувачі з написом «SТОР», далі яких 
вставляти ринву забороняється (мал.6).

äîâæèíà  200 ìì

Мал. 4. Муфта ринви

Мал. 5. Кут ринви 90°
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У деяких місцях водостічна система має 
кінцеві ділянки, герметичність яких необхідно 
забезпечити. Для цього спеціально застосовується 
заглушка ринви. Компанія «Альта-Профіль» 
виробляє універсальну заглушку, яка герметично 
закриє любий торець ринви.

Заглушка має опуклу форму, що додає красу і 
неповторність водостічній системі.

Забезпечує відведення води, опадів до землі 
або в дренажну систему. Для з'єднання двох труб 
використовується спеціальний елемент - муфта 
труби (див. далі).

Компанія «Альта-Профіль» випускає два 
види водостічних труб: без муфти і з муфтою.

Труба без муфти виготовляється стандартної 
довжини (Зм і 4м). В процесі її монтажу виникає 
необхідність використання додаткового елементу 
- муфти труби, щоб з'єднати труби в єдину 
систему.

Перевагою труби з муфтою є відсутність 
необхідності використання з'єднувальних 
елементів, оскільки на кінці труби є розширення 
(проводиться за допомогою муфтової машини). 
Завдяки муфті, одна труба надійно фіксується з 
іншого трубою. 

6. Çàãëóøêà ринви універсальна

7. Òðóáà âîäîñòічна

Труби з муфтою виробляються різної 
довжини від 1 м до 4 м, все залежить від 
побажання замовника.

äîâæèíà 3 ì / 4 ì

äіàìåòð  95 ìì

Мал. 8.  Заглушка ринви універсальна

5. Кут ринви регульований (120°-145°)

Призначений для з’єднання двох систем ринв 
під різним кутом – від 120° до 145°. Тепер ви 
зможете з легкістю задати ту форму кута, яка 
вам необхідна, без використання додаткових 
елементів. Кут легко розсується й збирається, 
що значно полегшує монтаж системи в цілому. 
Також на внутрішній стороні кута ринви є 
спеціальні обмежувачі з написом “STOP”, далі 
яких вставляти ринву заборонено.

Мал. 7. Кут ринви регульований (120°-145°)

Мал. 9. Труба водостічна
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Мал. 11. Êîëіíî òðóáи 45° Мал. 12. Êîëіно òðóáи 67°

9/10. Коліно òðóáи 45°/67°

Призначені для забезпечення переходу від воронки до ринви або від однієї труби до іншої, а також 
для обходу виступаючих частин будівлі. Кут нахилу колін вимірюється відхиленням від вертикальної осі.

8. Ìóôòà òðóáи

Застосовується для з'єднання двох 
водостічних труб або безпосередньо труби з 
воронкою.

äîâæèíà 114 ìì 

äіàìåòð ìàëèé 95 ìì 

äіàìåòð âåëèêèé 98 ìì
Мал. 10. Муфта труби
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Пластиковий кронштейн призначений для
кріплення ринв до вертикальної лобової дошки. 
У тих місцях, де не передбачено кріплення 
кронштейнів до лобової дошки, оскільки вона 
може використовуватися як декоративний 
елемент, але Ви хочете встановити пластиковий 
кронштейн, рекомендуємо використовувати 
металевий кронштейн-подовжувач (див. мал.20) 

Кронштейни встановлюються на відстані 60 
см один від одного. Кронштейн має знизу 
спеціальний невеликий отвір, що призначений 
для фіксації проводки, а також, у деяких випадках, 
при оздобленні будинку гірляндами.

Міцно і надійно фіксує водостічну трубу до стіни. Перевагою хомута труби є те, що він 
розбирається. В нього легко вставляється труба і надійно фіксується спеціальним кріпленням (гвинтом).

12. Кронштейн ринви пластиковий

13. Õîìóò òðóáи ïëàñòèêîâиé

Мал. 17. Õîìóò òðóáи (відкритий, âèä зâåðõó).

Мал. 15.  Кронштейн ринви пластиковий

Мал. 16.  Хомут труби пластиковий

Мал. 14. Зëèâ (âèä ñïåðåäу та зáîêó).

11. Зëèâ

Призначений для відведення води з водостічної системи на землю або в дренаж. Відмінною 
особливістю зливу водостічної системи «Альта-Профіль» є те, що розтруб виконаний у формі еліпсу,  а 
не круглий, як зазвичай (мал.  14) . Таке унікальне рішення сприяє значному зменшенню кількості 
замерзлої води у зливі в холодну пору року. Внаслідок цього отвір повністю не закривається і вода зможе 
витікати із системи.  

Мал. 13.  Злив
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 Õîìóò труби металевий

          Призначений для надійної фіксації водості- 
чної труби до стіни.

14.

Êðîíштейн ринви металевий15.

   В тих місцях, де не передбачено кріплення 
кронштейнів до лобовой дошки, тому що 
найчастіше вона використовується як 
декоративний елемент, застосовується металевий 
кронштейн. Він призначений для кріплення 
жолобів до крокв даху. (мал.19)

Металевий кронштейн-
подовжувач

16.

  Призначений для кріплення пластикового 
кронштейна ринви до крокв даху. (мал.20)

Мал. 18. Õîìóò òðóáи металевий

Мал. 19. Кронштейн 
ринви металевий

Мал. 20. Металевий 
кронштейн-подовжувач
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1. Розрахунок кількості ринв
Кількість ринв визначається по периметру 
карнізу. «Альта-Профіль» випускає ринви 
довжиною 3 м. Знаючи периметр, Ви можете 
розрахувати кількість ринв. 

2. Розрахунок кількості муфт
(з'єднувачів) ринв

Муфти ринв використовуються для з'єднання 
водостічних ринв в єдину систему. Кількість 
муфт ринв визначається виходячи з кількості 
ринв, так як на дві ринви необхідна одна муфта.

Розрахунок кількості кронштей- 
нів для кріплення желобу

У водостічній системі «Альта-Профіль» 
кронштейни ринв рекомендується кріпити на 
відстані 60 см один від одного, отже, кількість 
кронштейнів ринви визначається із суми 
довжин всіх ринв.

4. Розрахунок кількості заглушок
ринви

Заглушки встановлюються на торець ринви. На 
кожну кінцеву систему ринви потрібно 2 шт.

5. Розрахунок кількості кутів ринви

Кількість кутів ринви розраховується залежно 
від кількості поворотів водостічної системи.

6. Розрахунок кількості водостічних
воронок

Кількість воронок дорівнює кількості  водостіч- 
них зливів.

7. Розрахунок кількості водостічних
труб

Водостічні труби «Альта-Профіль» випускаються 
довжиною 3 м і 4 метри. Для визначення кількості 
водостічних труб необхідно знати висоту від землі 
до карнізного звісу і яким чином буде проводитися 
водозлив (на землю або в дренаж). 

8. Розрахунок колін труби
Розрахунок кількості колін труби залежить від 
кількості виступаючих частин будівлі і від 
кількості водостічних зливів.

9. Розрахунок кількості муфт 
труби

Муфта труби використовується для з'єднання 
водостічних труб одна з одною.  Скільки 
з'єднань труб необхідно зробити, стільки муфт 
Вам потрібно.

10. Розрахунок кількості хомутів
труби

Хомути труби встановлюються на відстані 180 
см один від одного. Їх кількість залежить від 
загальної суми довжин всіх водостічних труб.

11. Розрахунок кількості зливів
Кількість зливів залежить від кількості 
водостічних стояків. На кожен стояк 
відводиться по одному зливу.

Розрахунок водостічної системи «Альта-Профіль»

3. 
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Необхідні інструменти і засоби для монтажу:

—    рулетка, лінійка, олівець (використовуються при розмітці);

—    цвяхи, шурупи, молоток, викрутка;

—    дриль, шуруповерт, універсальна біметалева коронка фірми «Stayer» (діаметр 102 мм);

—    шпагат або шнур (використовуються під час установки кронштейнів);

—    ножівка по металу.

Перевагою монтажу водостічної системи «Альта-Профіль» є те, що можливі 2 способи установки 
водостоку. Перший спосіб - це збір всієї системи на землі, тобто горизонтально, а потім система акуратно 
вставляється в кронштейни, встановлені по периметру будівлі. Цей спосіб ідеально підходить для 
маленьких будинків і невеликих площ обробки.

Другий спосіб більш поширений. Він полягає у поетапній збірці всієї водостічної системи 
безпосередньо на будівлі. Монтаж здійснюється виключно за принципом «зверху-вниз». Більш докладно 
розглянемо цей спосіб монтажу.

Вся робота починається безпосередньо з установки кронштейнів ринви. Використання пластикових 
чи металевих кронштейнів залежить від того, як Ви збираєтесь кріпити водостічну систему: до крокв 
даху (або обрешітку) або до лобової дошки. Для кріплення до крокв необхідно використовувати тільки 
металеві кронштейни ринви і металевий кронштейн тримач. Для установки на лобову дошку можна 
застосовувати пластикові кронштейни ринви.

Інструкція з монтажу водостічної системи
«Альта-Профіль»
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При кріпленні першого і 
подальших металевих кронштейнів 
необхідно враховувати мінімальний 
технологічний зазор між лобовою 
дошкою і вертикальною частиною 
кронштейна не менше 20 мм. Обидва 
крайніх кронштейна встановлюються 
на відстані близько 15 см від країв даху. 
Далі натягніть шнур між зовнішніми 
кінцями цих кронштейнів, вирівняйте 
по ньому решту кронштейнів через 
кожні 60 см один від одного.

1. Установка металевих кронштейнів ринви

ïîêðіâëÿ

ìåòàëåâèé 
êðîíøòåéí ðèíâè

> 20 ìì

ëîáîâà äîøêà

êðîêâè

Мал. 1
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5. Установка муфт ринв

При з'єднанні елементів з муфтою не можна 
заходити за спеціальні обмежувачі з написом 
"STOP", що нанесені на внутрішній стороні 
муфти. Так як в процесі експлуатації водостічної 
системи можливі лінійні розширення.

    На місці стику ринв зачепіть кромку муфти за 
задній край ринви, а потім заведіть передню 
кромку елемента за передній край ринви і 
замкніть в замок.

2. Установка пластикового кронштейна ринви на лобову дошку.

3. Установка ринви
Вставте ринву в кронштейн і натисніть на нього 
вниз, поки ринва не стане на місце з клацанням 
(мал. 3).

4. Установка воронки
Встановіть воронку на потрібне місце ринви. 
Відзначте на ринві діаметр отвору воронки. За 
допомогою універсальної біметалевої коронки 
фірми «Stауег» (діаметр - 102 мм) випилювання 
зливного отвору проходить швидко і чисто (мал. 
4). Рекомендується працювати на малих обертах, і 
робити кілька витків назад, щоб пластик ставав 
більш м'яким. З відрізаної кромки видалити 
задирки. Зачепіть кромку воронки за задній край 
ринви і заведіть його за передній край ринви до 
характерного клацання.

Перед початком роботи переконайтеся, що 
лобова дошка встановлена рівно; нерівна 
поверхня дошки може значно спотворити 
зовнішній вигляд водостоку.

Відзначте на лобовій дошці місця установки 
кронштейнів ринви. 

Прикріпіть перший і останній кронштейн 
ринви. Обидва крайніх пластикових кронштейна 
встановлюються на відстані 150 мм від країв даху. 
Далі натягніть шпагат між зовнішніми кінцями 
цих кронштейнів. Інші кронштейни 
встановлюються із кроком близько 60 см і 
кріпляться за допомогою шурупів.

        Далі визначте місця зливів, розміри та 
кількість кутових елементів.

ïëàñòèêîâèé 
êðîíøòåéí ðèíâè

ðèíâà

óíіâåðñàëüíà 
êîðîíêà «Stayer»

ëîáîâà äîøêà

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4
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Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7

Мал. 8

6. Установка універсального кута ринви 90°
   На внутрішній стороні універсального кута ринви є 

спеціальні обмежувачі з написом «SТОР», далі яких вставляти 
ринву забороняється. Вставте один край ринви в спеціальні 
заокруглення по краях кута до замикання, не заходячи за 
обмежувальну лінію «SТOР». Інший край кута аналогічним 
чином з'єднайте з іншою ринвою.

На внутрішній стороні регульованого кута ринви є спеціальні 
обмежувачі з написом "STOP" , далі яких вставляти ринву 
забороняється. Вставте один край ринви в спеціальні 
закруглення по краях кута до замикання, й до обмежувальної 
лінії "STOP" . Відрегулюйте потрібний вам кут (120°-145°).  Й 
аналогічним чином з'єднайте край кута з іншою ринвою.

8. Установка заглушки
Зачепіть край заглушки за край ринви з одного боку. Потім

рухом знизу-вверх надягніть інший край заглушки на ринву і 
зачепіть краї до клацання. (мал. 5).

9. Установка коліна труби

     Коліна встановлюються у напрямку стоку. Кут нахилу колін 
вимірюється відхиленням від вертикальної осі (мал. 6).

10. Установка хомутів труби
   Верхній хомут встановлюється безпосередньо під коліном 
водостічної труби. Відкрийте хомут труби, відігнувши його 
частину. Вставте трубу до характерного клацання. Потім 
зафіксуйте трубу, заклацніть хомут, і закріпивши шурупом 
(мал.7). Верхнє кріпильне кільце монтується так, щоб воно 
щільно охоплювало трубу. Нижнє кільце встановлюється так, 
щоб воно вільно охоплювало трубу.

11. Установка муфти труби
Для з'єднання двох труб використовується муфта труби.

12. Установка зливу

На цьому монтаж водостічної системи 
можна вважати завершеним.

      Компанія "Альта-Профіль" виготовляє універсальну заглу-
шку, яка закриє любий торець ринви.

       Злив має отвори для саморізів, щоб надійно закріпити його 
на кінці водостічної труби (мал.8)

7. Установка регульованого кута ринви
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Велике значення компанія «Альта-
Профіль» приділяє упаковці основних елементів 
і комплектуючих водостічної системи, оскільки 
в процесі зберігання і транспортування є ризик 
пошкодження продукції. 

    Кожна ринва і труба спочатку обертаються 
захисною плівкою, а потім пакуються в 
поліетиленовий рукав. В одному рукаві 
вміщується 6 ринв і 6 труб.

   З фітингами йде справа по-іншому. Кожен 
фітінг поміщається в окремий пакетик, а потім 
вони розфасовуються по коробках. У коробці 
міститься різне число фітингів, залежно від 
розмірів:

Упаковка водостічної системи «Альта-Профіль»

Òðóáà âîäîñòі÷íà ÏÂÕ 3ì 6 øò./óïàêîâ.

Òðóáà âîäîñòі÷íà ç ìóôòîþ ÏÂÕ 3ì 6 øò./óïàêîâ.

Ðèíâà ÏÂÕ 3ì 6 øò./óïàêîâ.

Âîðîíêà 82ìì ÏÂÕ 10 øò./êîðîá.

Êîëіíî òðóáè 45° ÏÂÕ 12 øò./êîðîá.

Êîëіíî òðóáè 67° ÏÂÕ 16 øò./êîðîá.

Çëèâ òðóáè  ÏÂÕ 12 øò./êîðîá.

Çàãëóøêà ÏÂÕ 50 øò./êîðîá.

Ìóôòà ðèíâè ÏÂÕ 12 øò./êîðîá.

Ìóôòà òðóáè ÏÂÕ 36 øò./êîðîá.

Êóò ðèíâè 90° ÏÂÕ 8 øò./êîðîá.

Êðîíøòåéí ðèíâè ÏÂÕ 100 øò./êîðîá.

Õîìóò òðóáè ÏÂÕ 100 øò./êîðîá.
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ТЦ «Термінал»

Схема проїзду на 
складський комплекс
ТОВ «Альта-Профиль Україна» 
м. Бровари, Промвузол,
б-р. Незалежності, 53
ЗАТ «Броварський завод пластмас»

на Чернігів

Броварський 
завод пластмас
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Кінцева зупинка 
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Центральний офіс:
м. Київ,
вул. Старовокзальна, 24 
тел.: (044) 537-70-24
 (044) 537-70-25
 (044) 537-70-26
 (044) 537-70-27

www.alta-profil.com.ua
e-mail: mail@alta-profil.com.ua    

Представництва:

м. Вінниця, 
вул. Тарногродського, 46
тел.: (0432) 50-81-58

м. Львів, 
вул. Стрийська, 98
тел.: (032) 295-51-80, (067) 908-85-48

м. Суми,
вул. Лінійна, 1.
тел.: (099) 104-43-41

м. Одеса,
вул. Стовбова, 26
тел.: (093) 977-25-55, (096) 013-60-15)

Контакти:
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