
Виробництво нестандартних виробів 
та обладнання з конструкційних 
пластиків (PP, PE, PVC, PVDF) для 

машинобудування, металургії, хімічної 
та харчової промисловості 

 



Компанія 
«ПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ»  
є офіційним торговим 

представником німецького 
концерну SIMONA AG. – 

одного з провідних 
європейських виробників 

високоякісних конструкційних 
пластиків, які 

використовуються для 
інженерних робіт при 

виробництві нестандартних 
та зварних пластикових 

виробів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основний вид діяльності: 
 резервуарне  та  апаратобудування. 

 
 

-Ємності, резервуари нестандартних форм та 
розмірів; 

-Ванни, вкладники ванн.  Гальваніка; 

- Повітроводи промислові; 

- Футерування, обшивка з\б , стальних  
резервуарів, очисних  споруд; 

- Жироуловлювачі; 

- Обладнання для харчової  промисловості; 

 



Ємності, резервуари нестандартних форм та розмірів                           
 Виробляються за індивідуальними 

кресленнями Замовника; 

 Приєднувальні патрубки можуть   
встановлюватися на будівництві; 

 Є можливість виготовити резервуар 
безпосередньо на підприємстві Замовника; 

 Пластмаси стійкі до дії агресивних 
середовищ; 

 Не кородують, не потребують фарбування; 

 Пластмаси стійкі до низьких та високих 
температур ( до+85С0); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ванни, вкладники ванн, гальваніка 
 

 Гальванічні ванни з поліпропілену 
дозволяють працювати з агресивними 
розчинами при температурах від 0 до 
100 °С; 

 Вкладники з поліпропілену 
подовжують термін служби існуючих 
гальванічних ванн та істотно знижують 
вартість нових ванн при установці їх у 
каркас; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повітроводи промислові. Вентиляції 
 

 Системи вентиляції, що працюють у 
вологих та агресивних 
середовищах, доцільно оснащувати 
повітроводами, виготовленими з 
полімерних матеріалів;  

 Вони використовуються в 
гальванічних та хімічних 
виробництвах, в харчовій та 
фармацевтичній промисловості, 
відділеннях мийки рухомого складу 
залізниці та на фермах, де є гній; 
 



Футерування, обшивка з\б , стальних  резервуарів 
 очисних  споруд. 

 
 -  Футерування (обшивка) пластиком 

дозволяє надійно герметизувати старі 
бетонні та цегляні ванни, приямки, 
резервуари і цілі приміщення. Надає 
старим ваннам сучасного 
практичного та естетичного вигляду. 
Не боїться контакту з агресивними 
речовинами і водночас є 
нешкідливою при контакті з 
харчовими продуктами. Легко 
миється. 

 



Жироуловлювачі, сепаратори жиру 

Жироуловлювачі  (сепаратори 
жиру) забезпечують  очистку 
забруднених стічних вод та 
надійний захист каналізаційних 
трубопроводів від заростання; 

 Обладнання працює за принципом 
гравітаційного розділення водно-
жирової суспензії 

Жироуловлювачі  поділяють  на  
побутові та промислові,  наземного 
та підземного розташування; 
 



- Обладнання для харчової  промисловості. 
  -  Ванни для засолювання; 

 -  Ємності для підготовки оцтових 
розсолів та маринадів; 

 -  Ємності для зберігання солі; 

 - Резервуари для «крижаної води»; 

 -  Прокладки автоклавів з 
термостійкого поліпропілену; 

 -  дошки професійні  для розробки 
риби, м’яса та птиці; 

 



Зварювальне та контрольне обладнання 

Ми використовуємо сучасне 
зварювальне  обладнання 
європейських фірм WIDOS,  
DOHLE,  HERZ,  LEISTER, та 
обладнання по контролю 
герметичності швів                                         

     WEGENER 



Дякую за увагу! 

ВІКТОР ГОЛОНИЧ 

ТОВ «ВКП ПОЛІМЕРКОМПЛЕКТ» 

044 451 89 18 


