
ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ
для житлових комплексів



| Можливості 

• прямі поставки алюмінієвих композитних панелей з Європи, Туреччини та Китаю 

• більше 30 000 м2 фасадних матеріалів завжди в наявності на складі в Києві

• можливість поставки частинами / організовуємо доставку по Україні при потребі

• поставка під замовлення ексклюзивних матеріалів нестандартних розмірів та кольорів

• рекомендація перевірених монтажних бригад з досвідом монтажу вентильованих фасадів

• порізка, фрезерування та виготовлення заготовок та/або фасадних касет на власному виробництві

• забезпечення підсистемою для навішування вентильованих фасадів

• консультації, зразки та експозитори безкоштовні

• якість матеріалу відповідає міжнародним стандартам та державним стандартам України  

• пожежна безпека матеріалів, негорючість та вогнестійкість, строк служби понад 20 років

• гарантія найнижчої ціни від виробника; захист ціни або вартості матеріалу під проєкт

| Гарантії



| Партнери в Україні



| Імпортер №1 в Україні негорючих фасадних матеріалів

• Корпорація Mitsubishi Chemical, Японія

• світовий лідер у виробництві алюмінієвих
композитних панелей

• преміальна якість

• перший в світі виробник негорючого 
композитного матеріалу класу А1 

• виробництва в Німеччині, Японії та США

• Алютал має ексклюзивні права поставки

• Виробництво в Туреччині, завод ASAS

• найбільший алюмінієвий завод Туреччини

• виробник профілю Reynaers и Schuco

• спеціальні ціни для українського ринку

• Алютал – ексклюзивний постачальник
композитного матеріалу NATURALBOND

• збалансована відповідність ціна-якість

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/alpolic_a1_info.pdf
https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/Certificate_Alpolic_official_distributor_MPEF_ukr.pdf
https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/08/alutal_eksklyuziv_1.pdf


Композитні матеріали не потребують сертифікації,

але ми щороку подаємо ВСІ матеріали на 

добровільний аудит в українські органи сертифікації.

• 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 

• в Європі та Україні згідно ДБН В.1.1-7:2016

| Сертифікація



| Негорючий матеріал

Безпека понад усе. Негорючість 
алюмінієвих композитних панелей –
основа безпеки жителів будинку.

Alpolic - найкраща пропозиція негорючого 
або вогнестійкого композитного матеріалу 
класу А1 або А2 в Україні.

Сертифікований. Має український 
протокол пожежних випробувань.

Довговічний.

Aston Hall
Житлові будинки
Україна/Одеса
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Alpolic
Колір/фактура
Pure White , DE-MA9100(G-30)
Архітектор Бєліков Ю.В. ("Бельэтаж")
Рік будівництва
2021

https://www.alutal.com.ua/ua/objects/aston-hall


| Стійкий матеріал

Без втрати властивостей матеріал Alpolic
витримує солоні вітри та агресивне 
середовище великих міст понад 40 років.

Стійкий до уф-випромінювань.

Преміальна якість.

Гарантія надійності та безпеки від 
виробника в Німеччині.

Aston Hall
Житлові будинки
Україна/Одеса
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Alpolic
Колір/фактура
Pure White , DE-MA9100(G-30)
Архітектор Бєліков Ю.В. ("Бельэтаж")
Рік будівництва
2021

https://www.alutal.com.ua/ua/objects/aston-hall


| Трендові матеріали

Дзеркальний або анодований композит 
для фасадів та інтер'єрів житлових 
комплексів.

Імітація природного матеріалу, що має 
фотоякість зображення фактури дерева, 
бетону, металів, каменю.

Діапазон глянцу від 15% до 85% з 
покриттям виключно стійким до 
різноманітних атмосферних впливів.

Seecel
Бізнес центр
Хорватія/Загреб
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Alpolic на стелі 
Колір/фактура
ALPOLIC®/fr Mirror (дзеркальний композит)
Архітектурне бюро SZA d.o.o
Рік будівництва
2020

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/alpolic_realanodised_en.pdf
https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/alpolic_palitra_pattern_ua-1.pdf
https://www.alutal.com.ua/ua/blog-ua/vidobrazhennya-arhitekturnih-tendenczij-dzerkalo-v-eksteryeri-ta-interyeri


| Вогнестійкий

ЖК Intergal City
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Колір/фактура
Pure White , NB901
Рік будівництва
2022

Naturalbond - легкі, міцні та вогнестійкі
багатошарові алюмінієві композитні панелі, що
виготовляються в Туреччині методом термічного
пресування. 

Ультрасучасний облицювальний матеріал для 
вентильованих фасадів легко формується та 
набуває будь яких архітектурних форм.

Сертифікований в Україні. Має протокол 
пожежних випробувань з результатом – НГ 
(негорючий).

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/sertifikat-naturalbond-ng-2025.pdf


| Параметри

• товщина панелі 4 мм (може бути 3-6 мм)               
товщина алюмінієвого шару 0,5 мм (або 0,4 мм)
EN AW-3005 (A) Al Mn lMg 0.5 згідно EN 573 H42

• ширина панелей 1250 мм (може бути 1500 мм)

• довжина панелей до 6100 мм (мінімальна 2440 мм)

• стійке покриття PVDF Kynar 500 PVDF. Панелі
покриваються декількома шарами фарби
товщиною 25 мк з фторуглеродним порошком 
>70% Колір таких панелей не змінюється на 
відкритому повітрі протягом 15-25 років

ЖК Edelweiss House
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Рік будівництва
2022



| Презентабельний

ЖК Edelweiss House
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Рік будівництва
2022

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

Алюмінієві композитні панелі легкі, тому ідеально 
підходять для висотного будівництва. Вага панелі
в 1,5 рази легша ніж лист чистого алюмінію та в 
чотири рази легша за лист зі сталі.

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



Простий в обробці. Легко 
формується та набуває будь яких
архітектурних форм

Не потребує особливого догляду. 
Легко очищується водою

Монтаж за будь якої погоди

ЖК Skyline
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Рік будівництва
2015

https://www.alutal.com.ua/ua/objects/skyline


З алюмінієвих
композитних панелей 
можна створити
додатковий захист: 
козирки, екрани, 
«жалюзі», сітки для 
кондиціонерів. 

ЖК А52
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
NB703, Graphite Grey
Архітектура DIM
Рік будівництва
2019

https://www.alutal.com.ua/ua/objects/zhk-a52


Там де не впораються інші 
фасадні матеріали, працює 
композиний.

Окантування вікон, даху, 
вхідних груп композитом – це 
красиво, крім того дозволяє 
ізолювати стіни від вологи та 
забезпечити додаткову
звукоізоляцію будівлі.

Greenville park
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Рік будівництва
2020



Еклектика, що вписалася в 
історичну забудову.

Матеріал чудово співпрацює і 
виглядає в поєднанні з іншими 
фасадними матерілами.

ЖК Forum Apartments
Житлові будинки
Україна/Львів
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі
Призер конкурсу “Real Estate Market Awards I REM Awards” 2021
Архітектура: AVR Development
Рік будівництва
2019

| Рекомендація

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/alutal_kolaboracziya-fasadnih-materialiv.pdf


Рекомендуємо обирати світлі кольори
для фасадів, оскільки такі фасади
охолоджують міста. 

Це проста фізика: світлі кольори
відбивають світло, темні – поглинають. 

ЖК Resident Concept House
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі
Рік будівництва
2020

| Рекомендація

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/svitli-fasadi.pdf?fbclid=IwAR3Q_bjQQoeOAQJyeK1s2QJkKWJDyuuj9safIMuC6r-Qgm-EXLkuDotb_aU


Матеріал забезпечує відмінну термо- та
шумоізоляцію, стійкість до вібрацій 
вентильованого фасаду

Композитні панелі стандартних кольорів 
доступні для замовлення від 200 м2

Будь який колір RAL та найкраща вартість
при замовленні від 2000 м2

ЖК Skyline
Житлові будинки
Україна/Київ
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Рік будівництва
2015

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/katalog-1-2.pdf
https://www.alutal.com.ua/ua/objects/skyline


Лінійка композитних панелей з імітацією
деревини представлена здебільшого
світлими "породами". 

Найпопулярніші віддінки Line Cherry та 
Kiefer Line Wood. Першу часто замовляє
McDonald's, другу – БРСМ-Нафта.

Для житла «деревяні» фактури актуальні 
завдяки їх здатності наблизитись до природи 
не знищуючи її.

ЖК Parus Life
Житлові будинки
Україна/Львів
Матеріал
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Архітектурне бюро Hryzlyuk
Рік будівництва
2019

https://cutt.ly/ZO9R5ps
https://www.alutal.com.ua/ua/objects/parus-life


| Тренди 2021-2022

Композитний матеріал з імітацією бетону є у 
трендовій палітрі Naturalbond : композит із гладкою 
поверхнею та фактурний «бетон» (Сoncrete, Textured 
Concrete). 

Виглядає однаково добре, можете звернутися до нас 
за безкоштовними зразками А4 та порівняти їх на 
власні очі.

Офісний центр
Україна/Хмельницький
Матеріал трендовий
Алюмінієві композитні панелі Naturalbond
Рік будівництва
2021

https://www.alutal.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/naturalbond_trends_2021.pdf
https://www.alutal.com.ua/ua/objects/ofisnij-czentr


| Тренди 2021-2022

Трендом останніх років в алюмокомпозиті є патерни
(палітра). На лицьову частину панелей наносять
геометричні візерунки, поєднані в суцільну композицію. 

«Вибиті» круглі патерни здалеку виглядають як 
прямокутники чи квадрати темних та світлих відтінків. 
Вони імітують динаміку статичного дизайну – створюють
3d ефект на 2d площині. 

NB764 
Geometric Pattern – Dark Grey

NB769 
Geometric Pattern – Ice Grey

https://www.alutal.com.ua/ua/prices/palitra-trendovih-koloriv?fbclid=IwAR1buwzGP1B5rLOIyET-RHL4KrWnTA6GT19PqnkW3yNk8UHa7LYC1nFGpmA


| 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.

| Послуги



Сподіваємось, що презентація дала відповіді на деякі з 
ваших запитань.

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

https://www.alutal.com.ua/ua/

