
Термостійкі полімерні попередньо ізольовані гнучкі труби білоруської якості (ТМ «ІЗОКОМ») 
Компанія «ІЗОКОМ» була заснована в 2004 році. Сьогодні − це сучасне 

підприємство, розташоване в Гродненській області. 

Термостійкі полімерні попередньо ізольовані гнучкі труби для ГВП та 

опалення (далі труби гнучкі ПТІ) «ІЗОКОМ» − активно використовуються на 

ринку країн пострадянського простору з 2012 року. В Україну труби 

постачаються з 2017 року. Щорічно використовується понад 150 км таких 

труб.  

На нашому підприємстві, проводиться широкий асортимент Гнучких ПТІ труб, ПТІ-труб та труб-оболонок, 

фасонних виробів, поліетиленових труб для гарячого водопостачання та. Завод обладнаний п'ятьма 

заливальним машинами високого тиску, кількома високотехнологічними лініями для виготовлення ПІ-труб 

до 820 діаметра, комплексом з виробництва муфт до D 1200. 
  

 Про продукцію та переваги  

Трубна продукція, яку можна придбати: 

• Труби гнучкі ПТІ «ІЗОКОМ» PEXa SDR 11 (t = 95 °C, Р = 0,6 МПа); SDR 7,4 (t = 95 °C, 1,0 МПа); 

• Труби гнучкі ПТІ «ІЗОКОМ А РЕХа» , «ІЗОКОМ А PERT»  t = 95 °C , Р = 1,0 МПа); 

• Труби гнучкі ПТІ «ІЗОКОМ 115 А» (t = 95 °C , Р = 1,0/1,6  МПа); 

• Труби сталеві попередньо ізольовані спіненим поліуретаном (ПТПУ) у поліетиленовій (СТ/ПЕ) та 

металевій (СТ/НМ) оболонці (t =140 °C , Р = 1,6  МПа); 

Гнучкі труби ІЗОКОМ™− у 6-7 разів легші за металеві труби та при монтажних роботах не потребують 

використання вантажопідйомної техніки. Завдяки матеріалу, труба при термічних та динамічних 

навантаженнях, не пошкоджується. 

Довжина бухт досягає 400 метрів, що значно зменшує кількість з'єднань. Гнучкі труби ІЗОКОМ™ більш 

енергоефективні та надійні в експлуатації. Гарантований термін служби ПТІ труб не менше 30 років. 

Прогнозований термін служби − понад 50 років. 
 

Особливості теплоізоляції на основі циклопентану 

• 200 спеціалістів на виробництві; 

• Власна атестована у Європі лабораторія перевірки якості продукції (від аналізу сировини, до 

перевірки готової продукції; 

• Автоматизована лінія виробництва повного циклу (від завантаження сировини, до готового 

продукту); 

• Спеціалізована повністю автоматична система багатоетапного контролю кожного блоку 

виробництва; 

• Датчики змін товщини труби на виробничій лінії (до десятої міліметру). 

 



Новітня технологія виробництва, дає можливість виготовляти теплову ізоляцію з використанням 

піноутворювача (газу в осередках теплової ізоляції) циклопентану. Це знижує коефіцієнт теплопровідності 

теплової ізоляції до значення 0,027 Вт/(м · К), згідно з ДСТУ EN 253:2016. ЦИКЛОПЕНТАН (c-pentane) – підвищує 

термін служби ізоляції, зменшує теплові та експлуатаційні витрати, а також має набагато кращі адгезивні властивості 

до труби та оболонки. 
 

Що ж з сертифікатами та випробуваннями? 

На базі заводу діє власна акредитована ISO/IEC 17025 лабораторія з інноваційним обладнанням, яка веде 

постійний моніторинг вхідної сировини та якості виробленої продукції. 

Діючі сертифікати: ISO 9001-2015, ISO 45001-2018,ISO 14001-2015.  

 
 

ТОВ «ІЗОКОМ УКРАЇНА» − ексклюзивний представник заводу «ІЗОКОМ ПЛАСТ»  

 

Компанія «Ізоком Україна» - офіційний представник заводу «Ізоком» на території України. Чому саме 

потрібно обрати попередньо ізольовані труби ТМ «Ізоком»: 

Високі показники енергозбереження  Завдяки ізоляції, що вспінена на основі 
Циклопентану (C-pentane), попередньо ізольовані 
труби ТМ «Ізоком» не тільки відповідають новітнім 
стандартам якості ДСТУ EN 253:2016, а ще й 
зберігають стабільні теплофізичні параметри 
протягом всього терміну експлуатації (понад 50 
років), що в свою чергу зменшує тепловтрати та 
заощаджує кошти. 

Не використовується вторинна сировина у 
оболонці 

Завдяки відсутності вторинної сировини у оболонці 
попередньо ізольованих труб ТМ «Ізоком», при 
монтажі та зварювальних роботах, не пошкодиться 
оболонка труби, що значно зменшує можливість 
проривів теплових мереж. 

Власна атестована у Європі лабораторія 
перевірки якості 

На базі заводу діє власна акредитована ISO / IEC 
17025 лабораторія з інноваційним обладнанням, 
яка веде постійний моніторинг вхідної сировини та 
якості продукції, що виробляється. Завдяки 
триетапної перевірці на території власної 
лабораторії (яка є ТОП 3 в Європі), з заводу не вийде 
жодна труба, яка не відповідає ДСТУ і ТУ на 99%. 
Дана систем гарантує якість і безперебійну роботу 
протягом мінімум 50 років. 

 

Наша мета: покращити інфраструктуру, стандарти проживання та  навколишнє середовище в містах та 

селищах усього світу. 

 


