
ЕКСКЛЮЗИВНІ ПОСТАВКИ 
NATURALBOND з Туреччини

Імпортер №1 
алюмінієвих фасадних матеріалів



Вогнестійкий фасадний матеріал з Туреччини

доступні 25-30 тис. м2 

матеріалу європейської якості 
в наявності на складі в Києві

Виробник: найбільший 
алюмінієвий завод Європи
Asaş Alüminyum
Туреччина



• Алюмінієві композитні панелі —
ультрасучасний облицювальний
матеріал для вентильованих
фасадів

• Алюмінієва композитна панель Naturalbond® 
складається з двох алюмінієвих листів та 
негорючого або слабогорючого наповнювача
між ними

• Така конструкція забезпечує легкість
матеріалу та відмінні антикорозійні та 
теплоізоляційні властивості панелей

• Алюмінієвий лист:                                                          
EN AW-3005 (A) Al Mn lMg 0.5 згідно EN 573 
H42

• Наповнювач: мінеральний вогнестійкий

• Покриття: ≥ 25 мікрон PVDF Kynar 500

• Тильна поверхня: захисна фарба на основі
поліестеру в 5 мікрон



Фасадний матеріал найкраще підходить для 
будівель, що мають виглядати презентабельно зі 
щільним громадським потоком з підвищеними 
вимогами до пожежної безпеки

• адміністративні будівлі 
• аеропорти та стадіони
• бізнес та торгові центри
• житлові комплекси
• АЗС, автосалони та сервіси

Матеріал ідеальний для реконструкцій та 
модернізації будівель, щоб збільшити їх 
ефективність та цінність



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОВЩИНА

4 мм - оптимальна товщина 
композитних панелей для 
оздоблення фасадів. Можливе 
виробництво панелей від 3 до 6 мм

РОЗМІРИ

стандартних панелей
1250 х 5600 мм
1500 х 5800 мм
Під замовлення довжина листа 
може бути від 2440 мм до 6100 мм

ПОКРИТТЯ

PVDF KYNAR 500 - колір таких 
панелей не змінюється на 
відкритому повітрі протягом 15-25 
років. PVDF панелі покриваються
декількома шарами фарби
товщиною 25 мк з фторуглеродним
порошком > 70%

ВАГА

панелі Г1 4/0,50 - 7,5 кг/м2
панелі Г1 4/0,40 - 7,1 кг/м2
Вага в 1,5 рази легша ніж лист 
чистого алюмінію та в чотири рази 
легша за лист зі сталі



СЕРТИФІКОВАНИЙ МАТЕРІАЛ

в Україні та Європі

• А2 – вогнестійкий

• згідно TS EN 13501-1+A1:2013

• НГ – негорючий

• згідно сертифікату відповідності UA.CRT.00303-20

• Г 1 - низькогорючий

• згідно ДСТУ Б.В. 2.7-19-9

• Відповідає нормам пожежної безпеки 

• згідно ДБН В.1.1-7:2016



1-2 дні 2-4 тижні 6-8 тижнів

ОДНОТОННІ
КОЛЬОРИ будь який колір RAL

МЕТАЛІКИ *8 різновидів металіків

розробка фактури та 
кольору на 

індивідуальне 
замовлення

ФАКТУРА 
ДЕРЕВА

*12 різновидів фактури деревини

ПРЕСТИЖНІ *Імітації фактур: дерево, бетон, патіна, дзеркало, граніт, браш, nano white

• антивандальне покриття

• стійкий до вигорання

• будь який колір RAL

• 1-2 дні зі складу

• 2-8 тижнів під замовлення

• безкоштовні зразки

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



• Легкий та міцний багатошаровий матеріал, 
виготовляється методом термічного
пресування. Легко формується та набуває
будь яких архітектурних форм

• Забезпечує відмінну термо- та
шумоізоляцію, стійкість до вібрацій 
вентильованого фасаду

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ФАСАДІВ

• Безпечний та вогнестійкий за ДСТУ Б.В. 
2.7-19-9. Відповідає європейським 
стандартам та має сертифіка якості 
УкрСЕПРО

• Довговічний. Покриття стійке та 
презентабельне не вигорає на сонці, 
витримує будь-які погодні умови в 
Україні. Не потребує особливого догляду. 
Легко очищується водою



ВАРТІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРИ

Матеріал для внутрішнього 
оздоблення

колонни, сходи, ескалатори, 
салони,  тунелі, міжкімнатні 

перегородки

Фасадний матеріал

Для будівництва та 
реконструкції вентильованих 

фасадів

найпопулярніший

Фасадний матеріал

Для будівництва та 
реконструкції вентильованих 

фасадів

європейський стандарт

Преміальний матеріал

Для будівництва та 
реконструкції вентильованих 

фасадів

преміальна якість та безпека

4 мм товщина

0,3 мм товщина 
алюмінію

Г4 група горючості

4 мм товщина

0,4 мм товщина 
алюмінію

Г 1 група горючості

4 мм товщина

0,5 мм товщина 
алюмінію

Г 1 група горючості

4 мм товщина

0,5 мм товщина 
алюмінію

НГ група горючості

PRICE

$ 30
PRICE

$ 24
PRICE

$ 34
PRICE

$ 50

ALFABOND NATURALBONDNATURALBOND NATURALBOND А2



ПОСЛУГИ

• Консультації

Підбор матеріалу за параметрами. 
Розрахунок вартості. Визначення термінів 
доставки. Забезпечення всією необхідною 
документацією, в т.ч. сертифікатами якості.

• Зразки композиту

Безкоштовно надаємо кольорові палітри, 
технічні каталоги та зразки матеріалу в 
форматі А4. Виготовлення зразків 
нестандартних кольорів по 
індивідуальному заказу.

• Порізка матеріалу

Прямолінійна різка матеріалу чітко за 
розмірами та фрезерування V-образних 
пазів під кути 90◦ та 45◦ з точною вибіркою 
глибини паза.

• Виготовлення касет

Проектуємо та виготовляємо прямокутні 
фасадні касети або заготовки для касет.

• Система навіски

Вчасно забезпечуємо алюмінієвими 
профілями та кронштейнами для системи 
навішування ProfessionAL. Комплектуючі 
завжди в наявності на складі в Києві.



АЗС БРСМ

РЕАЛІЗОВАНІ ОБ’ЄКТИ

PROSORRO офіс

Житомир | Люкс Дизайн Україна



ТехнопаркМегамаркет

Капітанівка Львів



Стадіон КолосЖК SkyLine

Київ Ковалівка



РесторанМитниця

Київ, ЖОК Київ, Укрфасадмонтаж



Mark MallАвтосалон

Київ Бровари



Спортивна школаЗоопарк

Київ, Інтерсайд, Євростиль-Сервіс Дніпро



БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

• Детальніше про 
матеріал

• Кольорові 
палітри 

• Галерея 
об'єктів

• Прайс та курс

• Сертифікати

• Статті alutal.com.ua

https://alutal.com.ua/


Сподіваємось, що презентація дала відповіді на деякі
ваші запитання.

Для подальшої реалізації об’єкту, ми готові
розрахувати повну вартість, надати зразки матеріалу, 
всі необхідні сертифікати, а також послуги порізки та 
фрезерування. 
Для нас важливі високі результати та довготривале
співробітництво!

Залишились питання?  Звертайтесь!

alutal.com.ua

(050) 353 78 98 Київ, вул.Пшенична, 9

(050) 410 32 13

(050) 388 89 40 info@alutal.com.ua


