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Основне завдання промислових димарів полягає в відведенні диму і продуктів горіння на висоту, з якої 
вони не будуть доступними для дихання оточуючих.
 Технічне обслуговування промислових димарів - це висотні роботи з ремонту цегляних і залізобетонних 
труб висотою від 15 м, діаметром від 1 м.



Обслуговування цегляних і залізобетонних труб

1. Демонтаж, ремонт чи відновлення оголовка.

2. Демонтаж, ремонт, заміна або монтаж нових 

бандажних кілець.



3. Піскоструминні роботи всередині і зовні димоходів.

4.  Монтаж нових, демонтаж старих, ремонт існуючих 

металевих обслуговуючих платформ.

5.  Візуальне обстеження всередині та зовні.



6. Ремонт і фарбування арматури.

7. Закладення і гідроізоляція тріщин, 

стиків.

8. Монтаж і демонтаж блискавкозахисту.

9. Монтаж і демонтаж обладнання 

мобільного зв'язку.

10. Безповітряне фарбування труб.

11. Порядне розбирання цегляних труб на 

будматеріали.



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 sk-pauk.com.

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)



ТОВ "Будівельна компанія "Павук" Україна Харків

Наша адреса:
Харків, 61003, пер.Подольскій, 5, оф.№332, 333

Час роботи:
 пн-пт з 9:00 до 18:00.

 Вихідні: субота, неділя.

 МТС: +38 066-555-44-33
 KS: +38 098-642-42-42

Сайт: sk-pauk.com

Контакти

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Телефонуйте!  Із задоволенням проконсультуємо
 і приїдемо на замір!
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