
Асортимент продукції, яку постачає "Плеттак асско" представляє 
наступні основні групи:
•	 Риштування	(фасадні, модульні, пересувні, трибуни і сцени);
•	 Підйомники	(будівельні, промислові та робочі платформи);
•	 Фасадні	пристрої	(пристрої з обслуговування фасадів будівель 

- підйомні машини і механізми);
•	 Системи	безпеки (огорожі, ворота, телеспостереження).

Вся продукція сертифікована в системі ISO9001. "Плеттак асско" 
має підрозділ логістики, що забезпечує поставки безпосередньо 
із заводу-виробника на об’єкт замовника.

Економічність наших поставок заснована на правильному виборі 
типу обладнання та його комплектації, в залежності від потреб за-
мовника.
Такі поставки гарантують українським підприємцям вигідні 
довгострокові капіталовкладення, що сприяє успішному розвитку 
їх бізнесу.

"Плеттак асско" постійно розвивається, щоб зберігати 
взаємовигідні ділові відносини як з діючим реєстром замовників, 
так і новими фірмами.

"Плеттак асско" утворена в 2016 році як результат планомірного 
розвитку фірми ПЛЕТТАК.
"Плеттак асско" виконує поставки і реалізацію в Україні продукції 
відомих європейських виробників на підставі укладених договорів.

Всі наші риштування мають ряд загальних властивостей:
• сталеві елементи риштування проходять гаряче цинкування;
• взаємозамінність елементів;
• безпеку і швидкість збирання.

Алюмінієві	 пересувні	 риштовання забезпечують 
безпечну і комфортну роботу як в приміщенні так і 
під відкритим небом на висотах від 0,5 м до 14,5 м із 
кроком 25 см.

Доповнивши наші системи 
риштування кількома додат-
ковими елементами, Ви змо-
жете зводити модульні дахи, 

що необхідні при реконструкції та модернізації будівель і дахів або 
зводити сцени і трибуни для проведення урочистих або публічних 
заходів.

універсальність риштування  забезпечує прак-
тично повсюдне їх застосування в промисловості, на фасадних 
роботах, при ремонті мостів, спорудження сцен, трибун і дахів, в 
галузях енергопостачання та інших сферах.

Гнучкість і економічність систем модульного	риштування забез-
печують її ефективне застосування на об’єктах 
складної конфігурації.
Завдяки цим можливостям модульні 
риштування, крім будівництва, успішно 
застосовуються при обслуговуванні 
технологічних котлів, резервуарів і тру-

бопроводів, в гірській і 
нафтогазовій промисловості, 
машинобудуванні, судно- і 
літакобудуванні.

За допомогою консолей легко отримати до-
ступ до ніш різних розмірів, а використання 
консолей дозволяє «проходити« виносні еле-
менти фасаду.

З’єднання	 трубні,	 підстави	 підйомні,	 ферми,	 консолі,	 крон-
штейни,	 сходові	марші,	 балки	 їздові, ролики	опорні,	 захисні	
сітки	 і	 плівки	 та інші допоміжні елементи забезпечують висо-
ку економічну ефективність використання систем риштувань 

.

Так, використання ходового бруса і опорних роликів 
дозволяє збирати з елементів фасадного ришту-
вання пересувну конструкцію.

Вантажні	 та	 пасажирські	 підйомники - для вер-
тикального транспортування людей і вантажів 
в сфері житлового і промислового будівництва.
Підйомники з двома кабінами дозволяють 
збільшити продуктивність обладнання в два 
рази. Кабіни пересуваються по одній щоглі, не-
залежно одна від одної.

Робоча	 платформа - для робіт по реконструкції, мон-
тажу елементів фасаду та кладці цегли на фаса-
дах будівель. Платформа має одну або дві щогли. 
З’єднання модулів платформи може виконуватися 

під кутом 90 ° для охоплення виступаючих елементів. Для 
роботи з круглими обєктами існує платформа «змія» яка 
складається з декількох поворотних сегментів. 

Щогла може бути змонтована на колісному шасі 
і переміщатися уздовж фасаду або без 

коліс для установки в труднодоступних місцях.

Фасадні	пристрої	для підйому і переміщення людей 
і вантажів:

  - Управління підвісними робочими платфор-
мами на фасадах і мостах;
- Укладання труб для зварювання, складання 

підводного трубопроводу;
- Монтаж і демонтаж промислових 
верстатів і пресів;
- Установка опор елетромережі;
- Швартування кораблів;
- Усунення завалів аварій;
- Обслуговування фасадів 

після завершення будівництва.

– високі стандарти якості з оптимальним сервісом і 
абсолютною безпекою

Системи риштувань                                –
новий вимір в будівництві

Системи риштування –
додаткові можливості застосування

Ви визначаєте висоту і форму – 
                              забезпечує доступ, комфорт і безпеку

ПІДЙОМНИКИ і ФАСАДНІ ПРИСТРОЇРИШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНІ ПРИЛАДДЯ до РИШТОВАННЯ

ПЛЕТТАК АССКО —  
єдиний в Україні постачальник
систем риштувань від світового 
лідера з розробки та виробництва 
ALTRAD plettac assco .
Якість риштувань  plettac assco бу-
ло підтверджено на міжнародному 
рівні відповідно до DIN EN ISO 9001: 
2000 першими в світі.

ПЛЕТТАК АССКО —
поставляє будівельні риштовання і
підйомники, фасадні пристрої, 
огорожі секційні  та ворота 
автоматичні виготовлені з 
використанням новітніх технологій.
Фірма успішно співпрацює з 
багатьма хто працює в сфері 
будівництва, ремонту та реставрації, 
а також в шоубізнесі.

Для всіх систем риштування про-
понуємо широкий спектр приладдя, 
що значно розширюють можливості 
застосування риштування.
Використовуючи кілька додаткових 
елементів, Ви можете зібрати з 
нашого риштування модульний дах, 
сцени і трибуни, а також збирати із 
фасадного риштування пересувні 
(мобільні )конструкції.

Поставляємо широкий асортимент 
підйомників: будівельні і вантажо-
пасажирські підйомники, пересувні 
підйомні платформи, а також 
пристрої обслуговування фасадів:
- підвісні канатні платформи, 
- підйомні канатні і ланцюгові ма-
шини і механізми.

Фасадні	 риштування	 (рамні), завдяки 
простому і швидкому монтажу, широ-
ко використовуються в будівництві і при 
виконанні ремонтних робіт на фасадах 
будівель.



Стаціонарні огорожі мають сталеву кон-
струкцію з потрійним захистом: цинкуван-
ня + порошкове покриття + фарбуван-
ня. Це забезпечує гарантійний термін 
експлуатації 25 років!
Для місць підвищеної безпеки пропонуємо 

огорожі з механічним захистом і системою 
електронної детекції.

 Україна 04128 м. Київ, вул. 28 Садова, будинок 20
Тел./Факс: +38 (044) 400 9699

www.plettac.ua  •  info@plettac-assco.com.ua

 Україна 04128 м. Київ, вул. 28 Садова, будинок 20  
Тел. +38 (044) 400 9697, 400 9698 
www.plettac.ua  •  info@plettac.ua 

rental@plettac.ua - з питань риштування 
hoist@plettac.com.ua - з питань підйомників

 імпорт - експорт - продаж

оренда, монтаж-демонтаж, проектування, доставка

Тимчасові огорожі — надійні безпечні оцинковані огорожі для 
різного застосування:
серія	М 
огорожі 
будівельних
майданчиків
секція 3,5х2 м

серія	Crush 
направлення 
потоків людей

секція 2,5х1 м

серия	City 
огорожі 
будмайданчиків,
доріг
секція 3,5х2 м

Автоматичні ворота —
від легких поворотних до розсувних промислових 
з шириною проїзду до 19 м.
Гарантія на електропривод - 5 років.
Управління воротами дистанційне: 
з пульта або з переговорного при-
строю.

Системы телеспостереження. Цифрові камери з ІЧ-датчиком 
чутливості як для приміщень так і зовні.
Пропонуємо web-камери розподільчої здатности 
2048 x 1536 з подвійним живленням: сонячна ба-
тарея і паливний елемент. Частота зображення 

кадрів: від 1 на хвилину до 4 на секунду. Передача в 
Інтернет через UMTS gateway.

Пропоновані                                   системи	огорож успішно засто-
совуються для захисту промислових та приватних об’єктів, ого-
родження парків і скверів, при проведенні громадських заходів.

Системи риштування  можна використовувати 
як опори для опалубки перекриттів. Придбавши невелику кількість 
допоміжних елементів Ви можете використовувати наші ришту-

вання в якості опорних елементів опалубки перекриттів 
або опалубки стін.

Всі елементи риштування сумісні між собою, що дозволяє легко і 
просто монтувати робочі платформи, сходи і захисні огородження 
використовуючи один набір елементів.

Риштовання	будівельне: продаж будівельних ришту-
вань і приладдя до них.

Опалубка - використання 
риштування для опалубки 
перекриттів.

Системи	 безпеки: стаціонарні і мобільні 
огорожі, ворота автоматичні, телеспосте-
реження.

Підйомники: продаж вантажних і пасажирських 
підйомників та робочих платформ.

Пристрої	 фасадні: підйом і 
переміщення персо-

налу та інструменту 
для обслуговування 

фасадів.

одним реченням Звертаємо увагу на те,
що має для Вас важливе значення!

Опалубка перекриттів –
надійна опора з риштування

  СИСТЕМИ БЕЗПЕКИНАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПАЛУБКА і ПРИЛАДДЯ

БЕЗПЕКА
НАДІЙНІСТЬ

ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Спільно з Вами ми готові виробити 
ефективні рішення для забезпечен-
ня Вашої безпеки.
Для реалізації цих рішень ми 
пропонуємо різні системи 
секційних огорож і автоматичні 
ворота, прохідні системи і системи 
телеспостереження.

Опалубка - ще один приклад 
універсальності застосування 
наших систем риштування.
Придбавши кілька додаткових 
елементів, Ви можете використову-
вати наші риштування в якості 
надійної опори при зведенні 
опалубки.

Системи риштування
фасадні та модульні гарячого цинкування,
алюмінієві пересувні

Приладдя до риштування
дозволяють на основі риштування зводити сцени,  
трибуни, дахи тимчасові

Підйомники і Фасадні пристрої
вантажопасажирські підйомники і робочі платформи,
пристрої для підйому і переміщення

Опалубка та приладдя
використання риштування
в якості опори для опалубки перекриттів

Системи безпеки
огорожі стаціонарні і тимчасові, ворота автоматичні, 
прохідні системи, телеспостереження
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