Панельні та трубчасті дизайнерські
радіатори та рушникосушки

Традиційні та конденсаційні газові
котли, теплові насоси та сонячні
колектори

Внутрішня каналізація

Поліпропіленові труби та фітінги

Кондиціонери та бойлери

Канали, рещітки, трапи, сифони та
каналізація

Розширювальні баки та
гідроакумулятори

Елекрична тепла підлога та
терморегулятори

Енергетичні системи обігріву підлоги

Опалювальна арматура, коллектори,
термостати, насосні групи та
обладнення для систем опалення

Котли, котельне обладнення,
трубопроводи, аксесуари та сонячні
системи

Колектори, крани та фітінги

Запірно-регулююча арматура

Опалення, фітінги, шарові крани,фільтри,
редуктори тиску

Трубопровідні системи, балансування, редуктори та радіаторні
арматури

Теплоізоляційні матеріали, покриття,
ізоляціонні системи та аксесуари

Поліетиленові труби та фітінги,
матеріали для гідравлічної теплої
підлоги та теплих стін, каналізація

Насоси, насосні станції, підлогове
опалення та водопостачання

Радіаторні термрегулятори, балансувальні клапани, регулятори тиску та
температури, електронні регулятори

Поліетиленові та поліпропіленові
труби та фітінги, системи сталевих
та нержавіючих труб для котелень

Раковини, унітази, душові піддони,
змішувачі та пісуари

Душові кабіни, душові піддони, сифони,
душові плити та аксесуари

Унітази, біде, пісуари, раковини та
дизайнерські аксесуари

Термостати, терморегулятори для
котла, бездротові програматори,
сервоприводи, термоголовки

Змішувачі, сантехнічні крани
та аксесуари

Санфаянс та аксесуари для
ванних кімнат

Санфаянс та аксесуари для
ванних кімнат

Змішувачі та аксесуари для ванних
кімнат

Душові системи, змішувачі, термостати
біде, унітази та аксесуари

Фільтри для води, фільтраціонні
системи та мембрани

Головний офіс:
Київська область, с.Старі Петрівці
вул. Дубрівська, 30
(044) 579 23 53
Київ
Київ
вул. Синьоозерна, 1/50
вул. Залізничне шосе, 4
(044) 364 74 38
(044) 238 27 12
Київ
вул. Острівна, 12а
(044) 225 94 45

Київ
вул. Колекторна, 3
(067) 401 69 72

Вишгород
вул. Набережна, 6д
(067) 567 66 53

с.Софіївська Борщагівка
вул. Соборна 126/15
(067) 561 70 55

Львів
вул. Жовківська, 28
(032) 252 27 14

Львів
вул. Любінська, 160
(032) 256 03 89

Вінниця
вул. Лебединського, 15
(0432) 55 66 41

Харків
пр. Г. Сталінграда, 183
(050) 443 60 94

Рівне
вул. П. Могили, 28
(067) 373 36 96

Одеса
вул. Балківська, 199
(048) 797 23 34

Дніпро
вул. Ударників, 30
(056) 736 28 81

Хмельницький
вул. Курчатова, 6a
(067) 538 96 11

Полтава
(067) 652 33 61

Чернігів
(067) 567 66 27

Івано–Франківськ
(067) 238 55 76

Луцьк
(095) 242 30 17

office@ukrinstal.com.ua
info@ukrinstal.com.ua
www.ukrinstal.com.ua

