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ТОВ «Прикарпатська Полімерна Ком-
панія» - вітчизняний виробник  терморе-
зисторних деталей, компанія заснована та  
працює на ринку України з 2008 року.

Основною діяльністю компанії є вироб-
ництво терморезисторного фітингу для 
зварювання газо- та водопроводів.

Наша ціль спрямована на:
- виробництво високоякісної продукції, 

а саме деталей, що відповідають всім 
стандартам якості та безпеки.

- впровадження найбільш ефективних 
технологій виробництва фітингу

- досягнення вищої ефективності вироб-
ничих методик

- оперативні поставки якісної продукції 
клієнтам в потрібних їм об’ємах

Основними перевагами підприємства є:
- особистий фаховий підхід до кожного 

клієнта;
- швидкість та оперативність виконання 

будь-якого замовлення;
- гнучка система знижок;
- високоякісна продукція.



Важливим пріоритетом Прикарпат-
ської Полімерної Компанії у виробництві 
терморезисторних деталей є застосуван-
ня обладнання провідних світових фірм та 
використання високоякісної сировини ві-
домих і надійних європейських виробників!

Що дає нам виробництво терморезис-
торних деталей в Україні:

ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ 
ПОЛІМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ 
ПОЛІМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗРОСТАННЯ ТЕМПІВ 
ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ 

ШВИДКІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
КОМПЛЕКТУЮЧИМИ 

ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТРУБОПРОВОДІВ

ГАРАНТІЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 
БУДІВНИЦТВА ТРУБОПРОВОДІВ

ЗАГЛУШКА ТЕРМОРЕЗИСТОРНА 
ELEKTROFUSION AND CAP
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Продукція, яка виготовляється нашою 
компанією, відповідає усім нормам і ви-
могам ДСТУ 

Це досягається за рахунок таких ас-
пектів:
- терморезисторні деталі ППК із заклад-

ними нагрівальними елементами ви-
готовляються виключно з поліетилену 
марки РЕ 100;

- сировина, матеріали та комплектуючі 
проходять вхідний контроль перед по-
ступленням у виробничий процес;

- кожна партія виготовлених деталей 
проходить вихідний контроль на відпо-
відність усіх норм та стандартів ДСТУ;

- відібрані взірці готової продукції ви-
пробовуються на відповідність фізико-
механічним властивостям та стійкості 
до гідравлічних навантажень;

- вся продукція проходить сертифікацію 
в системі УкрСЕПРО;

- терморезисторні деталі нашого вироб-
ництва систематично випробовуються 
в незалежних випробувальних цен-
трах, що допомагає досягнути кращого 
контролю над якістю готових виробів.

РЕДУКЦIЯ
ТЕРМОРЕЗИСТОРНА
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ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ НА САЙТІ, 
ПО ЕЛЕКТРОННІЙ ПОШТІ 

АБО ПО ТЕЛЕФОНУ

НАШІ МЕНЕДЖЕРИ 
ЗВ’ЯЖУТЬСЯ З ВАМИ

МИ ВІДПРАВЛЯЄМО ВАМ
ЗРАЗКИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ВИ ОПЛАЧУЄТЕ РАХУНОК

МИ ВІДПРАВЛЯМО ЗАМОВЛЕННЯ

Наша служба логістики підбере для 
Вас швидкий та недорогий варіант до-
ставки продукції клієнту та надасть пов-
ний інформаційний супровід.

ТРIЙНИК ТЕРМОРЕЗИСТОРНИЙ 
РIВНОПРОХIДНИЙ
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ТРIЙНИК ТЕРМОРЕЗИСТОРНИЙ 
РЕДУКЦIЙНИЙ
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Багато уваги приділяється вдоскона-
ленню нашої продукції та розширенню 
асортименту, над чим працює професійна 
команда спеціалістів.

Якість терморезисторних деталей, які 
виготовляються на нашому підприємстві, 
не поступається європейским виробни-
кам. Тому продукцію «Прикарпатської По-
лімерної Компанії» з упевненістю можна 
вважати високоякісним вітчизняним брен-
дом.

Це досягається за рахунок:
- наявність чітко визначеної цілі та стра-

тегії розвитку;
- постійного вдосконалення якості про-

дукції;
- навчання та підвищення кваліфікації 

працівників;
- повна відповідальність за виконання 

домовленостей;
- оперативність опрацювання замовлень 

і швидкість надання послуг;
- економія часу та коштів клієнтів.

КОЛIНО 
ТЕРМОРЕЗИСТОРНЕ  90°
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ОСНОВНІ ЕТАПИ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ

ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 
СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ

ПОКРИТТЯ ДРОТУ ПОЛІЕТИЛЕНОМ

НАМОТУВАННЯ 
ЗАКЛАДНОГО ЕЛЕМЕНТУ

ВИТОЧУВАННЯ КОНТАКТІВ 
ЗВАРЮВАННЯ

МОНТАЖ КОНТАКТІВ 
НА ЗАКЛАДНИЙ ЕЛЕМЕНТ

ВИЛИВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 
МЕТОДОМ ЕКСТРУЗІЇ

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
 ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

СКЛАДУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ ЗАМОВНИКУ

СIДЛОВЕ  ВIДГАЛУЖЕННЯ
ТЕРМОРЕЗИСТОРНЕ
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ПЕРЕХIД РЕДУКЦIЙНИЙ
ЛИТИЙ 
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77400, Україна
Івано-Франківська обл.

м. Тисмениця
вул. Вербова 9           

+38 0342 75-25-37
+ 38 067 343 04 33

www.ppk.com.ua
ppk2008@bigmir.net
ppkif08@gmail.com

Ми докладемо максимум зусиль для забезпечення всіх вимог замовника ! 
З повагою, колектив «Прикарпатська Полімерна Компанія».


