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Компанія VELUX передала Київському 
центру для дітей, позбавлених батьківської 
опіки, 16 мансардних вікон. Тепер вихо-
ванці центру «Наші діти» зможуть гратися, 
відпочивати та навчатися у світлій, ком-
фортній й безпечній мансарді.

Центр розрахований на 80 дітей віком 
від 3 до 18 років, які з різних причин опи-
нилися на вулиці. Керівництво організації 
докладає максимум зусиль, щоб у центрі 
вони розпочали повноцінне життя. Тому 
засновники  центру прийняли рішення про 
облаштування мансардного поверху, щоб 
він перетворився на зручне житлове при-
міщення.

Соціальна відповідальність є частиною 
філософії VELUX. Компанія прагне бути 
хорошим корпоративним «громадянином» з 
відповідальним ставленням до суспільства. 
Цей принцип було сформульовано її заснов-
ником, Віллумом Канном Расмуссеном, у 
далекому 1965 році. Компанія VELUX не 
змогла залишитися осторонь будівництва 
будинку для дітей, які опинилися у складній 
життєвій ситуації, і підтримала ініціативу 
засновників, надавши фірмові мансардні 
вікна. Станом на сьогодні у мансарді цент-
ру розміщено ігрові зали, дитячі кімнати, а 
також навчальні та робочі кабінети.

Мансардні вікна дають на 40% більше 
світла, ніж звичайні вікна, і допомагають  
створити атмосферу домашнього затиш-
ку. «З моменту заснування у 1941 році 
компанія VELUX приносить світло і свіже 
повітря в темні мансарди. Ми хотіли зроби-
ти свій внесок у будівництво безпечного та 
затишного будинку для дітей, надавши наші 
мансардні вікна. Таким чином  ми споді-
ваємося зробити їхнє життя більш комфор-
тним, максимально наблизивши  до життя у 
сім’ї», - говорить Юрій Ткаченко, генераль-
ний директор «ВЕЛЮКС Україна».

Компанія VELUX дотримується принци-
пу соціальної відповідальності і здійснює 
свою діяльність у 40 країнах світу з повною 
відповідальністю перед суспільством, нав-
колишнім середовищем та співробітника-
ми. Допомога центру «Наші діти» є одним із 
багатьох прикладів відповідального став-
лення компанії до суспільства і невеликим 
внеском у формування безпечного просто-
ру для розвитку майбутніх поколінь.

Детальніше на сайті velux.com

КОМПАНІЯ VELUX ОБЛАДНАЛА 
МАНСАРДНИМИ ВІКНАМИ ЦЕНТР ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Спектр застосування плит 
з екструдованого пінополі-
стиролу досить широкий: 
теплоізоляція дотичних із 
ґрунтом частин будинку 
(фундаменту й підвальних 
поверхів),  підлоги, стін, 
стель, похилих і плоских 
покрівель. Використання 
плит ТМ PENOBOARD у будів-
ництві продовжує термін 
експлуатації будинку без 
капітального ремонту в 2-3 
рази, захищаючи поверхню 
будинків від ушкоджень.

Фірма-виробник товару – 
ТОВ “ПКФ “Еліт-Шар”

Плити зберігають ста-
лість розмірів, не підда-
ються гниттю та не є сере-
довищем для виникнення 
цвілевих грибків і бактерій. 
Матеріал має низьку теп-
лопровідність, хімічну й 
фізичну інертність, він не 
схильний до гниття й впли-
ву інших агресивних сере-
довищ органічного поход-
ження. Екструдований 

пінополістирол при нульовій 
капілярності, а також дуже 
низькій вологопроникності 
має чудову міцність при 
стиску. Екструдований піно-
полістирол має найвищий 
показник теплоізоляції по-
рівняно з іншими ізоляцій-
ними матеріалами, який 
дорівнює 0,03 Вт/м К.

Нововведення стосуються 
доповнення низки продук-
ції, товщина якої 5 і 10 мм. 
Окрім того, в асортименті 
з’явилися плити довжиною 
до 2,5 м при товщині від 20 

до 100 мм. У даних видах 
продукції застосована нова 
технологія обробки повер-
хні матеріалу, що підви-
щує адгезійні властивості 
матеріалу й забезпечує 
вищі показники твердості 
на стиск. Плити товщиною 
5 і 10 мм дають змогу більш 
точно вибрати товщину теп-
лоізоляційного матеріалу 
залежно від кліматичних 
умов, розташування й умов 
експлуатації об’єкта.

Роздрібна ціна  плит –  
1400 грн/м3.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПЛИТИ З ЕКСТРУДОВАНОГО 
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ TM PENOBOARD

Лакофарбові вироби 
із вмістом Teflon® –  це  
захист будь-яких поверхонь 
від води, атмосферних чин-
ників і забруднень.

Компанія «Снєжка-Украї-
на» єдина в Україні вже 
впродовж чотирьох років 
використовує полімер 
Teflon® у складі своєї про-
дукції. Тому фарби, емалі та 
імпрегнати забезпечують 
покриттю високу стійкість 
до механічного впливу й 
атмосферних явищ, підви-
щену водостійкість і легкість 
очищення від забруднень.

 Така стійкість досягається 
завдяки сильному зв’язку 
між молекулами Teflon®, 
він не вступає в реакцію 

з іншими сполуками. У 
результаті низки експери-
ментів Teflon® був збагаче-
ний атомами водню і набув 
рідкого стану, що дало змогу 
додавати його до складу 
лакофарбової продукції. 

Використання виробів, 
які містять Teflon®, є цілком 
безпечним. Це підтверджено 
дослідженнями лабораторії 
Хаскелла, а також управлін-
ня санітарного нагляду за 
якістю харчових продуктів і 
медикаментів (США).

Довідка: Спершу Teflon® 
використовували у вій-
ськовій галузі. Згодом 
матеріал почали застосову-
вати у хімічній, авіаційній, 
електротехнічній, атомній, 
холодильній, харчовій і текс-
тильній галузях. Починаючи 
з 1961 року Teflon® широко 

застосовують у космічній 
галузі для конструювання 
кораблів і космічної техні-
ки. Використання Teflon® у 
медицині пов’язане із виго-
товленням імплантатів для 
хірургії, офтальмології та 
стоматології.

Винахід політетрафторети-
лен – Teflon® здійснив хімік 
Рой Дж. Планкет, спеціаліст 
американського наукового 
концерну «DuPont», у 1938 
році. Його властивості: міц-
ність, довговічність, низький 
коефіцієнт тертя, стійкість до 
дії інших хімічних речовин і 
перепадів температури.

Teflon® – зареєстрова-
на торгова марка компанії 
DuPont, що використовуєть-
ся Лакофарбовим заводом 
АТ «Sniezka» на підставі 
ліцензії.

ЩО МОЖЕ TEFLON®
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