
ПЛЕТТАК - риштування & підйомники
   оренда • монтаж • сервіс 



Фірма ПЛЕТТАК (МВМ-Арнхольдт, 
1997-2003 роки) надає послуги з 
розробки проектів, оренді, монта-
жу і продажу систем риштування 
plettac-assco та вантажопасажир-
ських підйомників.

ПЛЕТТАК - сучасна, орієнтовна 
на замовника фірма, 

що надає послуги з монтажу, 
оренди та продажу  

риштування plettac-assco і 
будівельних підйомників

Більше 20 років
успішно співпрацюємо 

з українськими та
іноземними компаніями
в сфері промисловості,  

будівництва,  ремонту 
 та реставрації 

Послуги високого рівня:
від першої зустрічі - до реалізації проекту

Особливі вимоги до зведення ри-
штування висуваються в хімічній 
галузі.

Починаючи з установки ришту-
вання на бурових платформах 
і для трубопровідних мостів до 
повної комплектації заводів з пе-
реробки нафтопродуктів - ось 
спектр робіт який відповідає мож-
ливостям ПЛЕТТАК.
Цьому сприяє висока кваліфіка-
ція наших співробітників.

ПЛЕТТАК - якість, досвід
і надійність у  

договірних відносинах

наявність фахівців
і багаторічного досвіду 
дозволяє нам надавати 

послуги найвищої якості
з монтажу, 

оренди та продажу  
будівельного риштування 

та будівельних вантажо- 
пасажирських  підйомників

Наявність достатньої кількості бу-
дівельного риштування дозволяє 
нам виконувати обслуговування 
об’єктів незалежно від складності 
та обсягів робіт.

Риштування plettac-assco відпо-
відають всім існуючим сьогодні 
вимогам експлуатації на об’єктах 
з підвищеним впливом навколиш-
нього середовища, забезпечуючи 
необхідний рівень безпеки.

Безпека за рахунок високої технологічності:
використання риштування в хімічній промисловості

Висока якість сервісного обслу-
говування від ПЛЕТТАК - це не 
тільки своєчасне надання послуг з 
оренди риштування і будівельних 
підйомників, проектування, мон-
тажу та доставки, а перш за все, 
забезпечення якості та безпеки 
робіт у відповідності до вимог між-
народного стандарту DIN EN ISO 
9001 та інших норм з безпеки і за-
хисту навколішнього середовища.



Індивідуальний підхід до зведення 
систем риштування на фасадах 
будівель, церков і соборів, різно-
манітні як і самі ці будови.

Для вирішення таких завдань з мі-
німальними витратами людських і 
матеріальних ресурсів в Плеттак 
працюють досвідчені кваліфікова-
ні інженери і монтажні бригади.

Технічне обслуговування промис-
лових об’єктів потребує зведення 
складних конструкцій. Для таких 
завдань ми пропонує надійні без-
печні і прості в обслуговуванні ри-
штування plettac-assco.
 
Надання послуг в промисловій 
сфері передбачає постійну при-
сутність підготовлених фахівців, 
засобів і супутного забезпечення.

При зведенні таких об’єктів як 
електростанції або їх блоків вису-
ваються високі вимоги до якості і 
кількості елементів риштування.

Для ПЛЕТТАК Немає складно-
щів при зведенні спеціальних та 
нестандартних конструкцій з ри-
штування. Ми зводимо наші кон-
струкції риштування будь-якого 
обсягу, незалежно від висоти і рів-
ня складності.

Незалежно від складності кон-
струкції, її розмірів і висоти роз-
ташування над землею, наші 
монтажники зведуть для Вас 
конструкції, які забезпечать Вам 
сприятливі і головне безпечні умо-
ви для проведення робіт.

Можливість надати замовнику ви-
користовувати вантажопасажир-
ські підйомники одночасно із бу-
дівельним риштуванням, дозволяє 
майже удвічі підвищити продук-
тивність праці.

Будівництво і зупинка блоків атом-
них станцій для ревізії або пе-
ревірки вимагають спеціальних 
посилених конструкцій систем 
риштування. Для цього необхідно 
мати на складі сотні тисяч ква-
дратних метрів риштування.

Обсяги систем риштування на 
складах Плеттак дозволяють за-
довольнити потреби у будь-яких 
масштабах.

Сьогодні ПЛЕТТАК є лідером 
серед українських компаній,  
що пропонують свої послуги 

по зведенню риштування 
та встановленню  

вантажо-пасажирських 
підйомників

Досвід робіт ПЛЕТТАК
налічує понад 3 520 000

квадратних метрів фасадів  
житлових і адмін- будівель, 
 соборів, храмів та церков,

а також конструкцій
промислових об’єктів

Фасади і висотні будівлі:
високий рівень безпеки на висоті

Безпека за рахунок високої технологічності:
системи риштування в енергетичній промисловості



Достатній досвід роботи з ришту-
ванням дозволяє монтажникам 
ПЛЕТТАК зводить ‘висячі’ кон-
струкції (зверху вниз), забезпечу-
ючи установку робочих майданчи-
ків на будь-якій висоті будівлі, без 
опори на ґрунт.

Різноманітність
  вирішуваних завдань

і швидкий розвиток
технічних можливостей 

систем риштування
пропонують високі вимоги  
до професійної підготовки

як інженерів так і монтажників

Професійна підготовка
всіх співробітників Плеттак

Тільки завдяки регулярному нав-
чанню і заходам з підвищення ква-
ліфікації можна досягти високого 
рівня виробничого стандарту.
Кваліфікація наших атестованих 
фахівців дозволяє ПЛЕТТАК вико-
нувати монтаж як стандартних так 
і специфічних конструкцій ришту-
вання відповідно до вимог замов-
ника при забезпеченні найменших 
витрат.

Наш відділ логістики забезпечує 
ефективне складування, зберіган-
ня і своєчасну доставку обладнан-
ня на об’єкти, що знаходяться як 
в Україні, так і за її межами.

Особлива увага фахівцями фірми 
приділяється питанням проекту-
вання конструкцій і планування 
виконання монтажу та демонтажу. 
Саме раціональне проектування 
конструкцій риштування і пра-
вильна логістика забезпечують 
нашим замовникам економію ма-
теріальних ресурсів і часу.
Значну роль в досягненні наших 
успіхів надає величезний досвід, 
накопичений нашими фахівцями 
за термін більш ніж 20 років.

Фасади і висотні будівлі:
високий рівень безпеки на висоті

Забезпечення комфортних умов 
роботи на риштуванні забезпечу-
ється за рахунок використання 
високоміцної сітки і плівки, яка 
добре утримує тепле повітря, що 
підігрівається обігрівачами.
Плівка також надійно захищає 
працюючих на риштуванні від віт-
ру і опадів і розрахована на три-

валий термін експлуа-
тації.

Складність проведення робіт на висоті вимагає ретельної підготовки ще 
на землі. Додатково, вживаються заходи щодо забезпечення безпеки 
та комфортності роботи з риштуванням, а також заходи щодо захисту 
навколишнього середовища.
Системи риштування plettac assco дозволяють зводити індивідуальні 
конструкції так, що робота виконується безперервно і впевнено, неза-
лежно від висоти та пори року.



1 9 9 7 - 2 0 1 8

риштування будівельні  3 520 000  квадратних метрів 
монтажних  робіт

www.plettac.ua   •    Тел./Факс:+38 (044) 400 9697, 400 9698, 400 9699 

Фірма Плеттак разом з послугами по риштуванням пропонує:

• Будівельні підйомники і робочі платформи (оренда, монтаж, продаж та сервіс)

• Огорожі секційні та ворота автоматичні (продаж, монтаж та обслуговування)

• Фасадні підвісні пристрої на даху (продаж, монтаж, обслуговування)

дякуємо нашим клієнтам за довіру • ми постійно працюємо над підвищенням якості наших послуг

Наші партнери:
ПЛЕТТАК АССКО - продаж систем риштування plettac assco
ТЕНТ ПЛЕТТАК    - оренда, монтаж і продаж тентових павльйонів: промислові, складські, ангари.


