КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ
З ВОГНЕЗАХИСТУ

ПРО НАС
Компанія Ковлар Груп відзначила свій перший 5-річний
ювілей значними досягненнями у галузі пасивних засобів
вогнезахисту як за асортиментом продукції, так і за
обсягами виробництва, що складають більш ніж половину
вогнезахисного ринку України.
Основною запорукою успіху є вдале поєднання в
межах однієї компанії розробки та виробництва
вогнезахисних матеріалів під торговою маркою Ammokote
з забезпеченням повного життєвого циклу об’єктів
вогнезахисту – від проектування до контролю якості
вогнезахисного обробляння із обов’язковим супроводом
під час експлуатації.
Ковлар Груп, як лідер вогнезахисної галузі України,
пропонує комплексні сучасні рішення з вогнезахисту
об’єктів будівництва із застосуванням усіх видів
вогнезахисних матеріалів, що виробляються компанією:




фарби, штукатурки та плити для вогнезахисту будівельних
конструкцій;
системи вогнезахисту для інженерних проходок, кабелів і
повітропроводів;





вогнезахисні стрічки, муфти, манжети і гільзи для протипожежних
дверей, пластикових труб та деформаційних швів;
вогнезахисні мастики та герметики, вогнестійкі клеї та ін.

Реалізація засобів вогнезахисту Ammokote завжди відбувається з професійним науково-технічним супроводом в питаннях
вогнестійкості будівельних конструкцій та їх вогнезахисту, з метою отримання найбільш вдалих технічних рішень при
оптимальних витратах.
Продукція Ammokote виробляється на власному виробництві за рецептурами, розробленими фахівцями Ковлар Груп, з
урахуванням сучасних тенденцій, технологій та інноваційних наукових розробок у вогнезахисній галузі останніх років.
За 5 років у компанії Ковлар Груп розроблено, сертифіковано та надано на ринок України 16 видів вогнезахисних
матеріалів та допоміжної продукції, яка призначена для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій та зниження
показників пожежної небезпеки будівельних матеріалів та виробів.
На протязі усього часу існування компанія отримує позитивні відгуки стосовно якості вогнезахисної продукції Ammokote
та подяки за високу компетентність і відповідальність співробітників під час виконання вогнезахисних робіт.
Співпраця з Ковлар Груп гарантує не тільки професійний підхід, оперативність виконання замовлень та отримання
оптимальної вартості на вогнезахисну продукцію, але й надійне партнерство, яке будується з Замовниками на довірчій
та довгостроковій взаємовигідній основі.

ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВОГО
ТА ГРОМАДСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

НАШІ ОБ’ЄКТИ

ОБ’ЄКТИ ЕНЕРГЕТИКИ

Дитяча лікарня ОХМАТДИТ Будинок ПРОФСПІЛОК Палац спорту ЮНІСТЬ м. Запоріжжя Палац спорту м. Хмельницький РК SOBI CLUB
Магазини торговельних мереж «СІЛЬПО», «ФОРА», «NOVUS», «BILLA», «АТБ» ТРЦ «LAVINA», «BLOCKBUSTER MALL», «RIVE GAUCHE», «RIVER
MALL», «СЕРПЕНТАРИЙ», «НАШЕ NEBO», «РЕСПУБЛІКА» БЦ «ПЛАТФОРМА», «ГРАНД» ЖК «ОПТИМІСТО», «АТЛАНТ», «OBOLON PLAZA»

Металургійний комбінат «АЗОВСТАЛЬ» Металургійний комбінат ім. Ілліча Дніпровський металургійний комбінат Металургійний комбінат
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ» Гірничо-металургійний комбінат «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» Авдіївський коксохімічний завод Запоріжський
коксохімічний завод «ЗАПОРІЖКОКС» Нефтяна компанія «УКРТАТНАФТА»

ІНШІ ОБ’ЄКТИ

ОБ’ЄКТИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА
НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Рівненська АЕС Южно-Українська АЕС Трипільська ТЕС Зміївська ТЕС Слов’янська ТЕС ПС 330 кВ «Новокиївська»

Логістичний комплекс АТБ Об’єкти міністерства оборони України Дніпровський хлібокомбінат Складське господарство FLEX УКРАЇНА
Готелі InterContinental Kyiv Park Inn By Radisson Kyiv «КОЗАК РЕЗОРТ» м. Бердянськ Дельта Вілмар Україна ТМ «ЧУМАК» Vodafone
Україна West Global Logistiks Об’єкти Укрзалізниці
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