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Коротко про нас:

Ізоком УКРАЇНА - професійний постачальник ма-
теріалів і комплексних рішень для централізованого 
теплопостачання і гарячого водопостачання.

7 років на ринку України

Ми надаємо надійні в експлуатації попередньо ізольовані 
гнучкі полімерні та сталеві труби, а також всі необхідні 
комплектуючі, з високими енергоефективними показ-
никами, низькими монтажними витратами і довгим 
терміном служби.
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НАШІ КЛІЄНТИ:

ТОВ  «ЕЛІТВОДОТЕПЛОМОНТАЖ»

ТОВ  «ПРОГРЕС-92»

ТОВ  «ОБУХІВТЕПЛОТРАНСБУД»

ТОВ  «БЕРДИЧІВТЕПЛОМЕРЕЖІ»
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Централізоване 
теплопостачання:
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Асортимент  ІЗОКОМ:

Труби та елементи 
металеві попередньо

 ізольовані (ПІТ)

Труби та елементи з 
термостійких полімерів 
Попередньо ізольовані 

гнучкі (ПТІ)

Запірна арматура для 
теплових мереж



6www.izocom.com.ua

Фотографії зі складів та 
об`єктів



7www.izocom.com.ua

Труби ПІТ та фасоні вироби:
Попередньо 

ізольовані труби 
(ПІТ) в поліетиленовій та 

оцинкованій оболонці 
від D 25/90 мм. 

до 1220/1400 мм.
Робочий тиск: ≤2,5 Мпа, 

λ = 0,027 Вт/(м⋅К).

Попередньо ізольовані 
труби ПІТ та елементи із 

подвійною сталевою 
провідною трубою.

Переходи концентричні 
та екцентричні.

Труби і елементи з те-
пловою ізоляцією типу 

«сендвіч» 
для паропроводів.

Коліно СТ/ПЕ, гнуте 
стандартне 60*, 

крутовигнуте стандар-
тне 90*, зварне подовже-

не 45*.

 Трійник СТ/ПЕ, пря-
мий, кутовий, паралель-

ний.

Опора нерухома: куто-
ва, пряма СТ/ПЕ.

Компенсатор сильфон-
ний «вільний»  та «ра-

зовий» СТ/ПЕ.

Комплекти ізоляції стика 
типу EP-3 з термоусадковою 
муфтою та ЕР-1 з металовою 

муфтою.
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 Труби гнучкі ПТІ:

Труби ІЗОКОМ для гарячого 
водопостачання з термостійкого  

поліетилену PE RT тип II 
попередньоізольовані.  

Т роб. ≤ 75⁰С. 
Р роб. = 0,8 МПа

Труби ІЗОКОМ для мереж 
опалення із зшитого  

поліетилену PEХа 
попередньо ізольовані. 

Т роб. ≤ 95⁰. 
Р роб. = 0,6 МПа

Труби ІЗОКОМ мереж опалення 
із зшитого  

поліетилену PEХа 
попередньоізольовані.  

Т роб. ≤ 95⁰.
Р роб. = 1,0 МПа
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 Труби гнучкі ПТІ армовані:

Труби ІЗОКОМ для гарячого во-
допостачання з термостійкого  

поліетилену PE RT тип II 
армовані  

попередньоізольовані.  
Т роб. ≤ 75⁰С. 

Р роб. = 1,0 МПа

Труби ІЗОКОМ для мереж опа-
лення із зшитого  

поліетилену PEХа ІЗОКОМ 
армовані 

попередньоізольовані.  
Т роб. ≤ 95⁰. 

Р роб. = 1,0 МПа

Труби ІЗОКОМ для мереж 
опалення із зшитого  

поліетилену PEХа ІЗОКОМ 
армовані 

попередньоізольовані.  
Т роб.≤ 115 ⁰С . 

Р роб. = 1,0 МПа
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Завод ІЗОКОМ ПЛАСТ 
м. Дятлово РБ                                           www.izocom.com.ua
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Декларація відповідності, 
сертифікати 
                                           

www.izocom.com.ua
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Паспорта якості труби 
напірної, ізольованої

                                           



13www.izocom.com.ua

Деталі з’єднувальні

                                           

Манжети.

Трійник 
попердньоізольований.

Муфти поліетиленові термоусадкові.

Прес-фітинки, прес-трійники, 
прес-відводи, прес-муфта
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 Запірна арматура
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Послуги та сервіси

                                           Транспортування продукції до об’єкта.

Спеціальний підрозділ для виконання 

монтажних робіт. Монтаж фітингів, 

муфт термоусадкових.

Монтаж та здача замовнику системи 

СДК для труб ПІТ.
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Послуги з інжинірингу

Допроектні розробки для 
підбору продукції.

Виконання проектних 
робіт.

Енергоаудит інженерних 
мереж.

ТЕО проектів.
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Склад  готової продукції з устаткуванням   
розмотки-намотки  готових полімерних 
попередньоізольованих труб.

Система вхідного контроля якості 
продукції.
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Гарантійні обов`язки

Бездоганне виконання 
гарантійних зобов`язаннь

Прогнозований термін життєвого 
циклу попередньо ізольованих 

гнучких (ПТІ) труб -  більше 50 років!
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Питомні втрати тепла

Аспекти питомих втрат тепла в трубопроводах ЦО та ГВП:

Циклопентан
Перехід зі вспінювачів на основі води на піноутворювач на 
основі циклопентану для виготовлення ППУ ізоляції.

Основні переваги в застосуванні:

       Зниження теплових втрат та експлуатаційних витрат
       Підвищення надійності та довговічності тепломереж
       Вищі адгезивні властивості до труби та оболонки
       Позитивний досвід Західнї Європи

(λ 50) не більше 0,029 Вт / (м⋅К)
Відповідно з ДСТУ ЕN 253: 2009



20www.izocom.com.ua

 Монтажні роботи на об’єктах 
м. Києва
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ТОВ «ІЗОКОМ  ПЛАСТ УКРАЇНА»

Контактна інформація:

Відділ по роботі з клієнтами: 

+38098 245 56 56
+38093 245 56 56
+38050 245 56 56

sale@izocom.com.ua 
www.izocom.com.ua 


