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Покрівельні роботи - це комплекс дій, які пов'язані зі спорудженням даху і 
обслуговуванням готової конструкції. Покрівля - найважливіша конструктивна 
частина будівлі.  Від якості даху залежить термін служби і зовнішній вигляд всього 
будинку.



Етапи проведення покрівельних робіт

1. Розрахунок і установка стропітельной системи.
 Прорахунок проводиться виходячи з трьох чинників: 
архітектурного проекту, матеріалу даху та кліматичних 
умов місцевості. Крім ваги покрівлі, стропильна 
конструкція повинна бути стійкою до навантаження 
вітру, ваги снігу та інших природних впливів.
 2. Утеплення, гідро- і пароізоляція покрівельного 
простору.
 Перш ніж перейти до ізоляції, слід визначитися з 
вибором матеріалу.  Він підбирається з урахуванням 
типу покрівлі, кута її нахилу і клімату місцевості.
 3. Монтаж покрівлі і покрівельного покриття.
 Працюємо з такими матеріалами: профнастил, 
черепиця, металочерепиця, фальцева і мідна покрівля 
та ін.



Список послуг з покрівельних робіт
 від фахівців ТОВ БК «Павук»

• демонтаж старої покрівлі;

•  утеплення даху;

•  гідроізоляція покрівлі;

•  повний монтаж покрівельного пирога;

•  аварійний, капітальний ремонт дахів;

•  підшивка коробів;

•  монтаж ПВХ мембрани.



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)



Кровельные работы. 
Работаем с заказами от 10 000 грн 

Наименование Ед.изм. Цена

Монтаж мауэрлата пог. м. от 20 грн 

Монтаж обрешетки м2 от 30 грн 

Укладка пароизоляции м2 от 10 грн 

Укладка гидроизоляции м2 от 10 грн 

Утепление кровли м2 от 35 грн 

Монтаж металлочерепицы м2 от 50 грн 

Монтаж битумной черепицы м2 от 60 грн 

Монтаж шифера м2 от 50 грн 

Монтаж ондулина м2 от 50 грн 

Монтаж полимерной черепицы м2 от 80 грн 

Монтаж натуральной черепицы м2 от 60 грн 

Укладка еврогрнероеда м2 от 60 грн 

Монтаж профнастила м2 от 60 грн 



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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