
Зварювальні роботи





Зварювальні роботи на висоті - це з'єднання металевих елементів з кольорових або чорних
металів шляхом сплаву кромок суміжних деталей, при яких зварювальник знаходиться в
безопорному просторі.

https://www.youtube.com/watch?v=bpWG6kHvY2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpWG6kHvY2c&feature=youtu.be


Короткий порядок дій при виконанні зварювальних
робіт на висоті:

• спеціаліст готує робоче місце шляхом навішування опорних канатів;
• спускається або піднімається до робочого місця з верхолазом-

помічником;
• до робочого місця доставляється заздалегідь підготовлений (вже

зачищений від іржі з обробленою крайкою) металевий елемент або
ціла металоконструкція;

• виконуємо зварювальні роботи.



Зварювальні роботи на висоті в комплексі робіт з модернізації базової станції МТС / Vodafone. Базова станція знаходиться на
щоглі, яка складається з двох частин: бетонного стовпа і металевої надбудови.

У зв'язку зі зносом конструкції ми виконали зниження щогли на 5,5 м. При зниженні демонтували одну секцію
металоконструкції вагою в 236 кг, після чого переміщалися відтягнення, які підтримують щоглу в рівновазі.

Відтягнення кріпляться до металоконструкції через лацменні вузли, зварювання яких ви можете бачити на фотографії.
Справа показаний проект, за яким здійснювалися роботи. Наші фахівці відмінно розбираються в проектній документації і

складають кошториси по ним. Наступний слайд показує кошторис за даним проектом.

Проект з установки антенно-фідерного обладнання
(антени стільникового зв'язку)



Кошторис з проекту установки антенно-фідерного обладнання



Наші переваги:

1. Гарантія від 5 років.
2. Документально підтверджена кваліфікація наших співробітників.

Обов'язкове дотримання всіх норм охорони праці.
3. Зрозумілий та прозорий кошторис із зазначенням цін на кожен вид робіт.
4. У нас діє внутрішній контроль якості. Перед здачею роботи замовнику -

об'єкт приймає керівник проекту.
5. Ми налаштовані на довгострокову співпрацю і працюємо так, щоб у

замовника не було зауважень.
6. Працюємо з 2012 р.

Працювати з нами легко: ми приймаємо готівкові та безготівкові гроші.
Ми юридична особа, на єдиному податку, 3 категорія. Ми не платники

ПДВ.
При великих обсягах - знижки.

Перед остаточним визначенням ціни ми обов'язково оглядаємо об'єкт.
Виїжджаємо на огляд БЕЗКОШТОВНО.

З цінами на інші послуги ви можете ознайомитися на сайті

http://sk-pauk.com/


Компанія має дозвіл Державної служби
гірничого нагляду та промислової безпеки України
на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Охорона праці



Наші клієнти

Мийка вікон та фасадів
1000  м2

Монтаж банера 170 м2

Чищення покрівлі від снігу та 
льоду 1200 м2

Електромонтажні роботи на 
висоті: зміна схеми
електропроводки, заміна б/ж.

Мийка фасаду та 
скління вхідної групи
500 м2 Утеплення фасаду 

швейного цеху 1200 м2



Монтаж банера 200 м2

Чистка тентової покрівлі від
снігу та криги понад 10 000 м2Зварювальні роботи на промисловому

димарі при монтажі антенно-фідерного
обладнання (2 баз.станціі)

Монтаж антенно-фідерного
обладнання (3 баз.станціі)



Сварочные работы на высоте. Работаем с заказами от 5000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Сталь толщиной 1,5-3 мм пог.м. от 400 грн

Сталь толщиной 3-6 мм пог.м. от 600 грн

Сталь толщиной 6-10 мм пог.м. от 800 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 400 грн

Сварочные работы на высоте. Работаем с заказами от 5000 грн

Ворота пог.м. от 1000 грн

Балкон пог.м. от 1200 грн

Лестница этаж от 15 000 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 200 грн

Ціни на зварювальні роботи

Ціни на зварювальні роботи остаточно визначаються тільки після огляду місця проведення робіт і можуть залежати
від складності доступу, необхідного спорядження і обладнання, пори року, часу доби, погодних умов, висоти до ділянки
проведення робіт, обсягів.

Вартість в прайсі вказана за 1 погонний метр зварного шва.



Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
і приїдемо на замір!


