Група компаній «ВІВАЛ» була заснована в 2007 році та пропонує комплексні рішення для будівельної галузі і
промисловості під торговельною маркою VIVAL (герметизація та склеювання, промислові підлоги, опори для фальшпідлог,
покрівельна гідроізоляція та аксесуари).
Ядром компанії є фахівці з багаторічним досвідом в різних областях будівельної сфери, які допоможуть Вам у підборі
найбільш ефективного і економічно-обґрунтованого варіанта вирішення поставленого завдання будь-якої складності. Ми
надамо Вам повну технічну консультацію по правильному підбору матеріалів і будемо супроводжувати Вас в процесі
виконання робіт з метою дотримання технологій робіт і досягнення якісного результату. Ми не теоретики, а практики! Ми
не займаємося продажем матеріалу, ми займаємося його успішним впровадженням і технічним супроводом. Ми
допоможемо вирішити Ваші будівельні завдання / проблеми, і виконаємо всю вищевказану роботу для Вас абсолютно
безкоштовно, це частина нашого сервісу, який, сподіваємося, буде Вами затребуваний.
Виконуючи свої функції вже протягом 12 років, група компаній «ВІВАЛ» зарекомендувала себе надійним і стабільним
партнером в Україні і країнах СНД.
СПІВРОБІТНИЦТВО З НАМИ ВИГІДНО, НАДІЙНО, СТАБІЛЬНО!

• Поставка спеціальних будівельних матеріалів і технічних рішень для нового будівництва, ремонту існуючих бетонних
конструкцій, цивільного, комерційного, промислового будівництва під торговою маркою VIVAL і не тільки :
Рішення для герметизації і склеювання:
• Поліуретанові герметики VIVALFLEX PU
(1- та 2-компонентні)
• Акрилатні герметики VIVALFLEX ADG
• Герметики VIVALFLEX HB на основі MS
полімерів
• Поліуретанові герметики ISPOFLEX PU
для вклеювання скла
• Поліуретановий клей для паркету
VIVALFLEX ADHBZ
• Поліуретанові клея для дерева і сендвіч
панелі

Рішення для підлог:
• Топпінги і лаки VIVALTOP
• Опори для фальшпідлог
• ПВХ плитка FORTELOCK
• Незйомна опалубка
VIVALJOINT
• Силікатні просочення
ULTRALIT
• Фіксатори арматури
• Плівка поліетиленова
• Полотно з спіненого
поліетилену

Рішення для покрівель:
• ПВХ мембрани Danopol
• ПВХ, ТПО метал, планки
• ПВХ, ТПО, бітумні воронки,
аератори
• Гідрошпонкі VIVALJOINT
• Покрівельні кріплення, шайби
• Устаткування для зварювання
полімерних мембран FORSTHOFF
• Геотекстиль голкопробивний і
термоскріплений

• Технічна підтримка, підбір найбільш відповідного технічного рішення або розробка спеціального рішення під Ваш
об'єкт, надання всіх необхідних документів на впроваджувані технології і матеріали, надання зразків матеріалів,
проведення демонстраційних і тестових нанесень матеріалів і технологій, допомога в пошуку досвідчених підрядників
для виконання робіт, навчання і сертифікація підрядників по застосовуваних технологій;
• Виїзди на будівельні об'єкти, технічний контроль при виконанні робіт, рекомендації по сервісному обслуговуванню.

та багато інших…

Представляємо
однокомпонентні
поліуретанові
герметики під торговою маркою VIVALFLEX (ВівалФлекс),
вироблені на високотехнологічному заводі у Франції.
Виконана герметизація більш 100 млн м.п. швів.
Герметики доступні на наших складах в кольорах: сірий,
білий, чорний, а також під замовлення в інших кольорах.
• VIVALFLEX PU25 низькомодульної герметик
• VIVALFLEX PU40 середньомодульний клей-герметик з
підвищеними тиксотропними властивостями
• VIVALFLEX PU40EL середньомодульний клей-герметик
для промислових підлог
• VIVALFLEX PU50FC високомодульний клей-герметик
для промисловості та фасадних робіт

Представляємо двокомпонентні поліуретанові
мастики під торговою маркою VIVALFLEX
(ВівалФлекс). Виконана герметизація більш
100 млн м.п. швів. Герметики доступні в білому
кольорі,
також
можуть
кольоруватися
безпосередньо на заводі під Ваш об'єкт.
• VIVALFLEX PU201 мастика
деформативністю 20-25%
• VIVALFLEX PU202 мастика
деформативністю 25-50%
• VIVALFLEX PU203 мастика
деформативністю більше 50%
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Представляємо акрилатні герметики під торговою маркою
VIVALFLEX (ВівалФлекс). Виконана герметизація більш 100 млн
м.п. швів. Герметики доступні в білому кольорі в тубах по 600
мл і відрах по 10 кг.
VIVALFLEX ADG може використовуватися для герметизації
різних будівельних швів (дерево, бетон, цегла, і т.д.), ущільнення
і герметизації швів в дверних, віконних, стінових конструкціях,
також для заповнення тріщин в стінах і стелях.

Представляємо однокомпонентні герметики на основі
MS полімерів під торговою маркою VIVALFLEX
(ВівалФлекс), вироблені на високотехнологічному заводі
у Франції. Виконана герметизація більш 100 млн м.п.
швів.
• VIVALFLEX HB20 середньомодульний герметик
• VIVALFLEX HB20EL середньомодульний універсальний
клей-герметик
• VIVALFLEX HB55 високомодульний клей-герметик
можуть
використовуватися
для
герметизації
вертикальних і горизонтальних швів з різних будівельних
матеріалів: бетону, дерева, металу, пластику, каменю і
т.п.

Представляємо поліуретанові герметики для
вклеювання скла під торговою маркою
ISPOFLEX. Герметики доступні в чорному кольорі
в тубах по 600 мл і картриджах по 310 мл.
• ISPOFLEX 55/1 однокомпонентний, з ультра
швидкою полімеризацією (SDAT 2 години),
гнучкий поліуретановий клей
• ISPOFLEX 55/4 однокомпонентний, з швидкою
полімеризацією (SDAT 6 годин), гнучкий
поліуретановий клей
• ISPOPRIMER 022 COMBO однокомпонентний
поліуретановий праймер-активатор для скла

Компанія DANOSA (Іспанія) виробляє полімерні гідроізоляційні ПВХ
мембрани і на сьогоднішній день є одним з лідерів європейського
ринку в даному секторі. Варто відзначити, що всі мембрани DANOPOL
мають
повний
комплект
європейських
сертифікатів,
що
підтверджують безремонтну експлуатацію покрівель з ПВХ
мембранами DANOPOL більше 25 років.
На своєму заводі біля Мадрида компанія випускає:
•
•
•
•
•

покрівельні гідроізоляційні ПВХ мембрани DANOPOL;
бітумні рулонні гідроізоляційні матеріали;
акустичну ізоляцію;
дренажні мембрани;
зенітні ліхтарі.

ПВХ мембрани DANOPOL постійно в наявності у нас на складі!

На власному обладнанні кваліфіковані
співробітники компанії VIVAL виробляють
притискні планки і капельники різних форм і
розмірів з ПВХ і ТПО ламінованого металу
виробництва
DANOSA
(Іспанія)
і
з
оцинкованого металу (Україна). Висока якість
іспанського ламінованого металу гарантує
відсутність проблем відшарування ПВХ або
ТПО напилення від жерсті, а також забезпечує
надійне з'єднання мембрани і планки.
Продукція широко використовується при
виконанні
гідроізоляційних
робіт
з
використанням полімерних мембран на
дахах, в підземному будівництві, при
гідроізоляції ємностей, каналів, басейнів.

Постійно в наявності на складі широкий вибір
аксесуарів з ПВХ, ТПО, пластмаси, необхідних
при виконанні робіт по гідроізоляції покрівлі:
•
•
•
•
•
•

воронки з ПВХ і ТПО вертикальні;
воронки з ПВХ і ТПО парапетні;
воронки пластмасові з притискним фланцем;
аератори з ПВХ і ТПО;
ПВХ і ТПО кути;
ліствоуловлювачі.

Пропонуємо широкий вибір гідрошпонок з
ПВХ та ЕПДМ, які застосовуються для
гідроізоляції швів в підземних конструкціях
(фундаментах, ємностях, тунелях і т.п.):
• шпонки для деформаційних швів;
• шпонки для зовнішньої установки;
• шпонки для центральної установки;
• посилені шпонки.

Постійно в наявності на складі широкий вибір
кріплення для покрівельних і фасадних робіт:
• телескопічні кріплення для покрівельних
утеплювачів;
• фасадні дюбелі для теплоізоляції;
• покрівельні дюбеля;
• саморізи;
• покрівельні притискні шайби.

Постійно в наявності на складі геотекстиль VIVALGEO (Україна) - нетканий
матеріал, який широко використовується при будівництві для забезпечення
герметичності покрівель, фундаментів, дренажів, в землеустрії і т.п. Геотекстиль
VIVALGEO абсолютно стійкий до вологи й хімічних сполук, не гниє, не
сприйнятливий до грибків і плісняви, його не можуть пошкодити комахи.
Геотекстиль VIVALGEO ідеальний як:
• шар між піском, гравієм і іншими частинками для запобігання їх
змішування;
• фільтруючий шар при влаштуванні дренажних систем і при обмотці
дренажних труб;
• коріння преривающий шар;
• забезпечення захисту гідроізоляції від механічних пошкоджень.

Компанія Forsthoff GmbH (Німеччина) виробляє техніку для зварювання
термопластиків гарячим повітрям вже понад 30 років. За цей час був
накопичений унікальний досвід, який сьогодні дозволяє створювати і
випускати техніку високої якості, з високими характеристиками, з
вигідною ціною. В Україні обладнання ForstHoff використовується вже
більше 10 років. Завдяки такому досвіду, ми можемо сміливо
стверджувати про виняткову надійність обладнання Forsthoff. Асортимент
включає в себе:
• ручні фени для пайки ПВХ, ТПО мембран, тентів, ПВХ тканини, банерів
серій Oval, Tube, Vento, S;
• автоматичні апарати для пайки ПВХ, ТПО мембран, тентів, ПВХ тканини,
банерів FORSTHOFF;
• промислові нагрівачі серії Type 3000, Type 5000, Type 7500 для
промисловості (виробництво ПВХ профілів, меблеве виробництво,
термоусадочні процеси).
ГАРАНТІЯ! СЕРВІС! ЗАПЧАСТИНИ!

Топінги для промислових підлог VIVALTOP
виробляються в Чехії компанією FORTEMIX s.r.o.
(Чехія). В Європі ця продукція займає лідируючі
позиції на ринку вже більше 10 років завдяки
стабільності якості і високої зносостійкості
продуктів. Власне виробництво корунду і
металевого наповнювача дозволяє топінгу
VIVALTOP
мати
конкурентну
ціну
та
максимальний вміст корунду в продукті
одночасно!
В асортимент компанії входить широкий спектр
продуктів для промислових підлог:
• VIVALTOP DST для високих навантажень;
• VIVALTOP DST EXTREME для дуже високих
навантажень;
• VIVALTOP DST ULTIMATE для екстремальних
навантажень;
• лаки для бетонних підлог VIVALTOP CURE.
ПОСТІЙНО В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ!

Система ПВХ плиток Fortelock призначена для
створення підлоги з високими робочими
навантаженнями, від якої потрібні надстандартна
стійкість до стирання, стійкість до ударів і стійкість
до рідин (моторного масла, розчинників, води і
т.п.). Систему ПВХ плиток Fortelock можна укладати
на нові і старі основи різної якості в гаражах,
автомайстернях, офісах, житлових приміщеннях,
спортзалах, виробництвах, складах і т.п.
В асортимент входить:
• FORTELOCK
INDUSTRY
для
промислових
навантажень
• FORTELOCK LIGHT для комерційних площ
• FORTELOCK INVISIBLE з невидимим швом

Система поліпропіленових опор для фальшпідлог MEGAMART
дозволяє легко вирішити всі проблеми зовнішніх і внутрішніх
покриттів для підлоги (терасна дошка, плитка), пропонує
повний набір рішень, які підходять для більшості ситуацій, де
є необхідність підняти рівень підлоги. Опори виробляються
на високотехнологічному заводі в Італії, витримують
навантаження 1000 кг на 1 опору.
В асортимент входять:
• нерегульовані опори під плитку
• регульовані опори MiniMart висотою від 22 до 37 мм
• регульовані опори MegaMart висотою від 35 до 1020 мм
ПОСТІЙНО В НАЯВНОСТІ НА СКЛАДІ!

Комплектуємо об'єкти
VIVALJOINT (Польща):

профілями

для

швів

• Профілі для промислових підлог у вигляді незйомної
опалубки використовуються під час заливки бетонної
підлоги, допомагаючи компенсувати переміщення,
до яких часто схильні бетонні плити, та впливаючі на
них різні внутрішні і зовнішні сили;
• Металеві і захисні профілі для деформаційних швів,
які використовуються на автостоянках, паркінгах, в
торгових центрах, дозволяють запобігати утворенню
дефектів, тріщин, сколів на кромках швів, які часто
виникають при високих навантаженнях.

Рідкі зміцнювачі широко використовуються для зміцнення,
знепилення внутрішніх і зовнішніх бетонних поверхонь і
відомі, як найкраща технологія збільшення терміну
експлуатації бетону за рахунок поліпшення його
характеристик. Продуктова лінійка ULTRALIT (Польща) була
розроблена на основі літієвої технології і включає в себе
наступні матеріали:
• Рідкі силікатні зміцнювачі Ultralit Hard;
• Полімерні глянцеві просочення Ultralit Gloss;
• Склади для захисту полірованого бетону Ultralit Gloss Lock;
• Матеріали для чищення бетонних підлог Ultralit Clean;
• Матеріали для сервісу бетонних підлог Ultralit Brilliant.
Наша компанія є дилером компанії ULTRALIT і готова
комплектувати Ваші об'єкти на взаємовигідних умовах.

Пропонуємо широкий вибір фіксаторів захисного шару
власного виробництва VIVALFIX. Фіксатори захисного шару
для арматури грають дуже важливу роль в монолітному
будівництві. По-перше, тільки фіксатори для арматури
можуть визначити точний захисний шар між опалубкою і
арматурою. По-друге, фіксатори захисного шару для
арматури збережуть поверхню бетонного вироба від
всіляких дефектів, пов'язаних з виступом арматури.
Постійно в наявності різних розмірів:
• Універсальний фіксатор «стійка»;
• Фіксатори «зірочка»;
• Фіксатори «настил»;
• Фіксатори «трубка пвх»;
• Фіксатор «конус».

Постійно в наявності на складі широкий вибір полотен і трубної ізоляції зі
спіненого поліетилену VIVALFOAM (Україна):
• стандартні полотна зі спіненого поліетилену різної товщини;
• полотна з липким шаром різної товщини;
• полотна з спіненого поліетилену ламіновані;
• полотна зі спіненого поліетилену фольговані;
• полотна з спіненого поліетилену ламіновані з розміткою для теплої підлоги;
• трубна ізоляція для труб різних діаметрів;
• захисні профілі з спіненого поліетилену.

Адреса офісу / складу в м. Києві: вул. Будіндустрії 6
Адреса офісу / складу в м. Львові: вул. Луганська 4
Адреса офісу / складу в м. Дніпрі: вул. Набережна Заводська 7
Адреса офісу / складу в м. Одеса: вул. Головковська 57/1
Адреса для кореспонденції : 01013, Київ, вул. Будіндустрії 5Б
+38 (044) 332-37-46, +38 (044) 591-17-17
www.vival.ua
vival@vival.ua
МИ ПРАЦЮЄМО ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

