




Про компанію МР

ТОВ «МР» - одна з найвідоміших компаній в м. Києві з 
гнучкою системою виробництва товарів з металу. Ми 
забезпечуємо максимальну якість продукції та підтримуємо 
високий професійний рівень наших послуг. Компанія на ринку 
виробів з металу з 2005 року.

ММи володіємо потужною виробничою базою і 
високотехнологічним обладнанням. Головними напрямками 
діяльності компанії є виготовлення таких товарів: металеві 
меблі, торгівельне та харчове обладнання, рекламна 
продукція, телекомунікаційне й електротехнічне 
обладнання, медичні і фармацевтичні вироби та інше. Також 
пропонуємо широкий спектр послуг з металообробки на 
замовлення.замовлення.

Час не стоїть на місці, ми вчимося, розвиваємося, купуємо 
нове обладнання, втілюємо нові технології на виробництві і 
сьогодні серед схожих компаній маємо такі переваги:
• висока кваліфікація працівників на виробництві і в офісі;
• сучасні технології проектування і виробництва;
• висока якість виготовленої продукції, широкий 

асортимент якісної фурнітури відомих виробників;
• всі роботи здійснюються за допомогою сучасного 

європейського і японського обладнання з високими 
показниками надійності;
• невисока ціна для ексклюзивної продукції.

ММи допоможемо Вам досягти поставленої мети і зробимо 
все, щоб Ви були задоволені якістю нашої продукції!



Інструментальні шафи використовуються для 
зберігання деталей, витратних матеріалів, заготовок, 
інструменту та іншого приладдя. Застосування 
металевих шаф допоможе впорядкувати речі і 
оптимально використати вільний простір.
СередСеред головних переваг - знімні полиці, які 

налаштовуються на різну висоту; перфорація того ж 
типу, що використовується в багатофункціональних 
панелях для кріплення різноманітних гачків і 
кронштейнів; замок із запиранням дверей на три 
сторони; модульна конструкція виробів.

Металеві тумби і візки - невід’ємна складова для 
облаштування будь-яких виробництв, СТО, складів 
тощо.
ВисокаВисока якість товарів забезпечується 

виготовленням комплектуючих на сучасному 
обладнанні з використанням якісних матеріалів та 
фурнітури. Для найвибагливіших покупців ми 
розробили широку лінійку візків і тумб, які не 
припиняємо вдосконалювати навіть зараз. Всі 
металеві меблі можуть бути пофарбовані в будь-який 
колір, щоб витримати Ваш колір, щоб витримати Ваш корпоративний стиль.

Виготовлення верстаків - один з найстаріших 
напрямків нашої діяльності, а тому найкраще 
вивчений нами. В цій справі важко знайти більш 
професійних спеціалістів, ніж ми. Багато років наша 
компанія удосконалювала конструкцію верстаків та 
змінювала їх зовнішній вигляд.
ВиВиготовлення верстаків відбувається повністю на 

нашому виробництві, використовується перевірена 
фурнітура відомих брендів. Для прискіпливих 
покупців створюємо ексклюзивні екземпляри 
будь-якої складності.

ШАФИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ

ТУМБИ, ВІЗКИ

ВЕРСТАКИ



Як виробники металевих меблів, ми не раз 
стикалися з проханням розробити і виготовити 
ексклюзивні лавки та лавочки для відпочинку в 
парках, ТРЦ та інших місцях, які б відповідали 
основному задуму, доповнювали і підкреслювали 
оригінальний стиль приміщення, вписувались в 
загальний антураж.
ВиВикористовуючи сучасні технології та 

різноманітні матеріали, включаючи дерево, ми 
пропонуємо Вам сучасні, оригінальні стильні місця 
для сидіння, виготовлені за Вашими ескізами.

Для виробників меблів, які використовують в 
своїй продукції металеві елементи, ми пропонуємо 
металеві комплектуючі: фурнітуру, нестандартні 
деталі, різноманітні перфоровані панелі, кріплення 
тощо.
ЗаЗа багато років у нас накопичилося безліч 

найрізноманітніших візерунків перфопанелей. Ми 
опанували роботу з нержавіючою сталлю і 
кольоровими металами.
Дизайнери меблів можуть сміливо втілювати 

свої найсміливіші задуми! Ми не підведемо!

Як і всі металеві меблі, столи та їх комплектуючі, 
які ми створюємо, - надійні, міцні та сучасні. Для 
виготовленя можуть використовуваться трубні 
елементи, в тому числі вальцьовані, ажурні деталі, які 
зроблені за допомогою лазерного розкрою, або на 
пресі. Також може використовуватися інше 
обладнання і технології. Столи й опори столів 
вивиготовляються як із конструкційних сталей з 
полімерним покриттям, так і з нержавіючих з різними 
типами фінішної обробки в стислий термін за 
конкурентною ціною.

ЛАВКИ І ЛАВОЧКИ

ПЕРФОРАЦІЯ МЕБЛЕВА, РЕСЕПШН

СТОЛИ, ОПОРИ СТОЛІВ



Торговельне обладнання - це величезний світ 
різноманітних конструкцій і приладдя, без якого 
неможливе надання якісних торгових послуг в 
сучасному світі.
ТТовар, розташований на зручному брендованому 

стелажі, буде видно здалеку і приваблюватиме 
покупців. Той факт, що продукт пропонується на 
якісному оригінальному стелажі, який зроблено з 
любов’ю, додасть впевненості в його якості і 
збільшить шанси на придбання.
МиМи спеціалізуємося на виготовленні наступних 

торгових стелажів:
● універсальні;
● кондитерські;
● для овочів і фруктів;
● для інструментів;
● для дитячого харчування;
● прикасові;● прикасові;
● для напоїв;
● для алкогольної продукції;
● стелажі, що обертаються.
КрімКрім перелічених вище варіантів, з радістю 

спроектуємо і запустимо у виробництво будь-які інші 
стелажі за бажанням замовника. Також в нашому 
арсеналі є стелажі для різноманітного спортивного 
приладдя, живих квітів, медикаментів, фото-відео 
техніки, акумуляторів, сумок, електронних товарів, 
стелажі для зберігання колес, авто-хімії, біжутерії, 
презентаціїпрезентації кафельної плитки та інші. Безліч 
промо-стелажів, виготовлених нами працюють на 
престиж різноманітних брендів в Україні та далеко за 
її межами.
Можете покластися на наш досвід, технологічні 

можливості й виробничі потужності і ми втілимо у 
життя будь-який Ваш проект, виконавши його в 
найкоротші терміни і Ви отримаєте максимальний 
результат!

ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ



Вироби з дроту поєднують у собі міцність і 
легкість, що дуже важливо для металевих 
конструкцій. За допомогою дроту різного діаметру 
можна отримати ажурні, легкі та міцні вироби, які 
використовуються в різних галузях.
Основні типи товарів з дроту, які ми 

виготовляємо:
●● гачки, скоби, кронштейни для перфорованих і 

сітчатих панелей;
● торговельні дисплеї, диспенсери;
● кошики й полиці з дроту, сітчаті;
● інші вироби з дроту.
ДрітДріт може бути як із вуглецевої сталі, так і з 

нержавіючих сталей. В більшості випадків окремі 
елементи конструкції з’єднуються точковим 
зварюванням в спеціальному кондукторі, можливе 
TIG зварювання. Часто сітчата конструкція 
поєднується з елементами з листового металу.
ВиробиВироби з вуглецевої сталі в подальшому 

цинкуються або фарбуються полімерною емаллю.
Важливою умовою для виробництва сітчатих 

виробів є середньо- і крупносерійність, обумовлена 
виготовленням кондукторів. Тож чекаємо на Ваші 
замовлення!

Підставка під пакети є невід’ємним елементом 
торгового обладнання, яке використовується в 
супермаркетах, магазинах та торгових центрах. 
По-перше, дуже зручні для покупців, адже вони 
дозволяють їм не нахиляючись, взяти пару пакетів 
для самостійного наповнення товарами. По-друге, 
вони пофарбовані в яскраві кольори і їх легко 
знайти.знайти. Ми можемо запропонувати декілька видів 
стійок для пакетів з різною кількістю карманів, 
настінні кармани, а також виготовити нестандартні 
стійки, в тому числі за Вашими ескізами.

ДРОТЯНІ, СІТЧАТІ ВИРОБИ

СТІЙКИ ДЛЯ ПАКЕТІВ



Одним з найбільш потужних напрямків нашої 
роботи є виготовлення різноманітного харчового 
обладнання. Це дуже специфічні вироби, які 
контактують з їжею, а тому при їх проектуванні і 
виготовленні потрібно дотримуватися жорстких 
правил, а також користуватися тільки обмеженим 
переліком матеріалів, дозволених для використання 
у харчовій у харчовій галузі.
За багато років роботи ми спроектували і 

виготовили велику кількість товарів. Творчий підхід 
до виконання кожного замовлення і особливий 
ентузіазм при розробці нестандартного обладнання, 
постійний пошук шліхів удосконалення наших 
базових моделей дозволяють отримати продукцію 
неперевершеної якості, яка задовольнить 
найприскіпливішонайприскіпливішого покупця.

Основні види технологічного харчового 
обладнання, яке ми виготовляємо:
● технологічні нержавіючі меблі (столи, столи з 

мийками, шафи, стелажі, тумби, мийні ванни, полиці, 
полиці-сушки із нержавіючої сталі, візки, підставки, 
столи для зважування, обробні, демонстраційні столи 
а також комбінації цих виробів);
●● кондитерське і хлібоперкарське обладнання 

(візки для випікання ХБВ, пекарські столи, 
кондитерські шпильки, деко і форми для випікання, 
кільця для виготовлення тортів та інше);
● обладнання для переробки риби, м’яса і птиці 

(різного типу вішала для туш, сітки для копчення, гаки 
та інше обладнання);
●● совки, лопатки (черпаки, лопатки, совки для 

насипання сипучих речовин, виймання їжі при варці 
та інших маніпуляцій з їжею при готуванні);
● нестандартне технологічне обладнання.

ХАРЧОВЕ ОБЛАДНАННЯ



ХАРЧОВЕ ОБЛАДНАННЯ



Вироби, які використовуються для реклами, 
повинні мати бездоганний вигляд, адже вони 
виконують не тільки функцію презентації та 
демонтрації товарів, а й формують враження 
покупця про компанію, яка рекламується.
МиМи працюємо переважно в сфері лазерної і 

координатно-пробивної листообробки. Також маємо 
широкий спектр обладнання для обробки труб. Це 
спонукає нас виготовляти найякісніші та найнадійніші 
рекламні вироби, використовуючи сталь з власним 
полімерним фарбуванням, нержавіючу сталь з 
різноманітною фінішною обробкою і комбінувати це 
з з різними видами пластику, кольоровими металами, 
використовуючи різні покриття, що дає 
неперевершений результат.
Ми виготовляємо такі вироби, які 

використовуються в рекламних цілях:
● стійки рекламні;
● лайтбокси;
● штендери;
● презентаційні вироби.
Рекламні стійки - найрозповсюдженіший виріб 

для пропозиції поліграфічної продукції - 
різноманітних буклетів, каталогів, прайсів, листівок, 
тощо. Також рекламні стійки можуть 
використовуватися для презентації зразків продукції.
ЛайтбоЛайтбокси нашого виробництва - це 

індивідуальний виріб, який важко виконати 
компаніям, які використовують тільки стандартні 
профілі. У нас Ви можете замовити оригінальній 
продукт, який привертатиме увагу покупців.
ДоДо кожного замовлення ми підходимо з усією 

серйозністю, ентузіазмом, і, використовуючи 
широкий спектр можливостей і багаторічний досвід, 
пропонуємо різні варіанти виконання виробу, 
намагаючись максимально наближено втілити 
дизайнерський задум. 

РЕКЛАМНІ ВИРОБИ



Сучасна побутова техніка часто вимагає зручного 
розташування, що потребує використання різних 
кронштейнів і стійок.
ДляДля зовнішнього блоку кондиціонера ми 

пропонуємо широкий спектр кронштейнів, як для 
побутових, так і для промислових моделей. З цією 
метою використовуємо вуглецеву та оцинковану 
сталь із полімерним покриттям, або нержавійку. 
Також виготовляємо різні за розміром антивандальні 
каркаси для зовнішнього блоку а також декоративні 
каркаси каркаси для сучасних новобудов.

Для телевізорів та проекторів виготовляємо 
різноманітні настінні, напольні кронштейни, та 
кронштейни з кріпленням до стелі. Техніки виконання 
різні - з мінімальною відстанню до стіни, з 
можливістю нахилу в одній або двох площинах.

Так сталося, що наші виробничі можливості 
найбільш зосереджені в листообробці, що дозволяє 
виготовляти дуже великі об’єми корпусної продукції, 
до якої належить телекомунікаційне та 
електромонтажне обладнання. У нас Ви можете 
замовити таку продукцію:
● шафи монтажні 19’’;
●● корпуси пристроїв для 19-ти дюймових шаф і 

стійок;
● щити електричні;
● шафи і ящики електромонтажні;
● люки ревізійні металеві.
ПропонПропонуємо виготовлення нестандартного 

телекомунікаційного корпусного обладнання. Саме 
наша компанія виготовить Ваше замовлення  
професійно, з врахуванням будь-яких побажань 
щодо конструкії і декоративних особливостей.

КРОНШТЕЙНИ І СТІЙКИ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ



Металеві урни для приміщень призначені для 
збирання сміття в офісах, кафе, барах, ресторанах, 
магазинах, інших приміщеннях. Вони мають великий 
термін експлуатації і є надійними і стійкими до 
пошкоджень.
ПроекПроектуючи заклади, дизайнери можуть 

пропонувати металеві меблі, елементи оздоблення і 
урни з різними візерунками,  логотипами, 
використовуючи корпоративні кольори, щоб вони 
гармонійно вписалися в загальне оформлення.

Металеві віконниці - ідеальне рішеня для захисту 
Вашого помешкання, заміського будинка, магазина. 
Відсутність металевих грат чи віконниць на вікнах 
привертає увагу зловмисників в першу чергу, через 
більш легкий доступ до будівлі.
ЗменшитиЗменшити ймовірність потрапляння грабіжників 

до помешкання можна за допомогою металевих 
віконниць, які у відкритому положенні не закривають 
вікно і надійно його захищають у зачиненому.
Металеві віконниці можна виготовити по розміру 

вікна, узгодити конструктивне виконання і колір.

Бажання прикрити чимось радіатор опалення 
виникає у багатьох власників квартир та офісів, адже 
хто ж не хоче зробити своє помешкання затишним та 
охайним.
ДеДекоративні екрани радіаторів, які ми 

пропонуємо, виготовлені з перфорованого металу, 
забезпечуючи хорошу циркуляцію повітря. Вони - 
міцні та надійні. Дизайнери високо цінують 
можливості сучасного лазерного і пресового 
обладнання і можливість полімерного фарбування в 
широкий спектр кольорів.

УРНИ ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ

МЕТАЛЕВІ ВІКОННИЦІ

ЕКРАНИ РАДІАТОРІВ ОПАЛЕННЯ



Пропонуємо Вашій увазі широкий асортимент 
виробів з металу для будівництва, включно з 
виготовленям нестандартної продукції, необхідної 
конкретному клієнтові.
Основні групи будівельних виробів, які ми 

виготовляємо:
● кріплення перфороване;
● ан● анкери;
● вироби для покрівлі.
Крім перелічених груп товарів ми пропонуємо 

багато інших товарів для будівництва.

НашаНаша спеціалізація і сучасне обладнання 
дозволяє виготовляти великі об’єми перфорованого 
кріплення в дуже стислі строки. Такі види продукції 
вже давно використовуються при будівництві 
конструкцій з дерева і набагато полегшує монтаж, 
підвищує надійність і довговічність з’єднань. Також 
пропонуємо анкери різних типів і розмірів для 
дерев’янихдерев’яних конструкцій і закладні елементи для 
залізобетонних.
Маємо напрацювання в сфері виробів для 

покрівлі - різного типу тримачі мостиків, 
снігозатримувачі для різного типу покрівлі та інше

Перфоровані металеві листи застосовуються в 
різних сферах. Наша компанія пропонує такі вироби: 
сита різного типу, вентиляційні панелі, декоративні 
вироби і багато іншого. Перфолист 
використовується в будівництві, харчовій 
промисловості, медицині та інших галузях.
НаНа нашому обладнанні можлива обробка таких 

матеріалів, як: вуглецева і нержавіюча сталь, 
кольорові метали і композити.
Дизайнери віддають перевагу перфорованому 

металу через ажурність і «прозорість» виробів.

БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ, КОНСТРУКЦІЇ

ЛИСТ ПЕРФОРОВАНИЙ



До медичних виробів висуваються високі вимоги: 
гігієнічність, захищеність від корозії, зручність в 
експлуатації, точність та надійність. Крім того, дуже 
важливим є зовнішній вигляд виробів, адже не 
секрет, що пацієнт схильний звертатися в кабінет до 
того лікаря, у якого чистота в приймальні чи 
лабораторії. Шафи, стелажі і тумби повинні бути 
свісвітлих тонів, краще білими. Найдовговічнішими, 
красивими і гігієнічними, звичайно, є вироби з 
нержавіючої сталі.

Ми виготовляємо такі медичні і фармацевтичні 
вироби: меблі, візки, аптечки, ємності та контейнери 
для зберігання і транспортування матеріалів, 
кронштейни, підставки, тримачі, штативи та інші 
вироби. Матеріал ємностей - нержавіюча сталь AISI 
201, AISI 304, AISI 316L, з обов’язковим поліруванням.
НашаНаша компанія використовує сучасні методи 

серійного виробництва і перевірену, надійну 
фурнітуру, що дає нам широкі можливості для 
виробництва і неперевершений кінцевий результат.

ВИРОБИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ І ФАРМАЦЕВТИКИ



Існує безліч задач, для яких автомобіль в 
стандартній комплектації в силу різних обставин 
використовувати незручно. Часто авто, які 
призначені для виконаня різних функцій, повинні 
мати в кузові зручно розташоване обладнання.
Ми маємо досвід в переобладнанні автомобілів 

для наступних задач:
● аварійно-ремонтні;● аварійно-ремонтні;
● аварійно-рятувальні;
● кухні на колесах.
Крім вищеперелічених, ми займалися 

обладнанням  інших типів машин та розробляли і 
виготовляли конструкції для компаній, які 
спеціалізуються на створенні спецавтомобілів.
ПриПри переоснащенні авто використовуємо тільки 

надійні перевірені механізми, фурнітуру і елементи 
конструкцій, які витримають довготривале динамічне 
навантаження на наших дорогах. Багато 
напрацювань, конструктивних рішень і дорогоцінний 
досвід ми отримали через роки роботи над різними 
проектами.

ОБЛАДНАННЯ СПЕЦАВТОМОБІЛІВ



Лазерна різка металів - найбільш сучасна і 
передова технологія розкрою листового металу. На 
деталі, що проектуються "під лазерну різку" 
практично відсутні обмеження по геометричній 
формі, лише фантазія конструктора або дизайнера 
обмежує ступінь складності контуру виробу.
ВиВиконуємо розкрій листів з вуглецевих, 

нержавіючих сталей, деяких кольорових металів, в 
середовищі кисню або азоту.
За допомогою обладнання лазерної порізки 

можливе виготовлення деталей з листа великої 
товщини, а також гарячекатаного.
СередСеред переваг лазерної різки - висока щільність 

розташування заготовок на листі і висока швидкість 
обробки деталей складної фасонної форми.
Наше обладнання дозволяє виготовити і 

відвантажити деталі в день замовлення!

Пропонуємо Вашій увазі обробку на сучасних 
координатно-пробивних пресах, які можуть 
виконувати широкий спектр задач розкрою листових 
матеріалів. На цьому обладнанні можлива обробка 
конструкційних і нержавіючих сталей, кольорових 
металів, оцинкованих листів, та багатьох інших, 
включаючи композити. Серед основних переваг 
передперед іншими видами розкрою - висока швидкість 
обробки заготовок, які мають велику кількість схожих 
отворів і елементів формовки при низькій ціні. 
Торець виготовлених деталей не має «припалів», так 
як лист в процесі розкрою не нагрівається. 
Можливість одночасно з розкроєм отримувати такі 
формовані елементи як «пукльовка», «жалюзі», 
«зацеп»,«зацеп», «місток» та багато інших зробили такі преси 
затребуваними на ринку при виготовленні широкого 
спектру виробів в листообробці.

ЛАЗЕРНА РІЗКА МЕТАЛУ

РОЗКРІЙ МЕТАЛУ НА КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОМУ ПРЕСІ



Для виготовлення деталей із листового металу 
або профільних і круглих труб, які мають великий 
радіус згинання, використовуються вальці.
НаНа нашому обладнанні можливе виготовлення 

циліндричних і конічних деталей з листа товщиною 
до 5 мм і шириною до 1400 мм, а також замкнутих 
кілець і дуг із фасонного профілю і труб різного 
перетину. Для вальцювання профільного прокату 
маємо набірні роликі для виконання широкого 
спектру завдань. 
ГГрамотне використання вальцьованих трубних і 

листових елементів в конструкціях покращує 
унікальність і сучасність виробу. Плануючи 
виготовлення деталей в нашій компанії, Ви можете 
використовувати вальцьовані деталі для надання 
виробу більшої привабливості, міцності  і надійності, 
а в деякіх конструкціях без таких елементів 
немнеможливо обійтись!

Одна із складових металообробного 
виробництва - листозгинальні верстати. Для втілення 
наших і Ваших ідей маємо декілька японських 
верстатів з системою ЧПУ довжиною згинання до 
3000 мм, що дозволяє виготовляти майже будь-які 
конструкції.  Верстати мають пам’ять для збереження 
програм, бази інструментів та інших даних, що 
дозволяєдозволяє робити згини послідовно, збільшуючи 
пропускну здатність ділянки, яка досягає десятків 
тисяч згинів за добу.
Всі верстати мають однакову систему кріплення 

інструменту, що уніфікує нашу колекцію 
найрізноманітніших пуансонів і матриць.
Наші досвідчені конструктори спроектують або 

допоможуть адаптувати Ваші деталі, врахують 
особливості інструменту і наступні операції, щоб 
деталі мали максимальну точність і високу якість.

ВАЛЬЦЮВАННЯ ЛИСТА І ТРУБ

ЗГИНАННЯ МЕТАЛЕВОГО ЛИСТА



Аргонне зварювання нержавіючих, вуглецевих 
сталей та алюмінію - один із найпотужніших 
напрямків нашої діяльності, яким ми займаємося з 
часу заснування компанії. Дві великі ділянки нашого 
виробництва виконують повний цикл виготовлення 
товарів із використанням аргонного зварювання. За 
багато років у нас з’явилося безліч напрацювань і 
секретів,секретів, які дозволяють нам втілювати найсміливіші 
проекти чудової якості.
Наше виробництво оснащено найкращими 

зразками сучасного обладнання для аргонного 
зварювання та фінішної обробки виробів. 
Використовуємо різні способи прибирання кольорів 
мінливості і знаємо як зварити герметичні ємності і 
конструкції з мінімальними змінами геометричних 
розмірів і форми. Наші вироби вористуються 
поппопулярністю в медицині, фармацевтиці, харчовій 
промисловості тощо.

Напівавтоматичне зварювання в середовищі 
захисного газу - найбільш розповсюджене на 
машинобудівних підприємствах. Аргон, вуглекислий 
газ і різні суміші дозволяють отримати високі 
показники якості шва, особливо для 
низьковуглецевих сталей. Ми випробували багато 
різних зварювальних апаратів, і зупинилися на 
найкнайкращих, які дають змогу отримувати 
неперевершену якість та надійність зварювальних 
швів. Наші спеціалісти мають солідний стаж і 
навички, а виробничі приміщення - висококласне 
обладнання для виготовлення складних виробів 
високої якості.
Для деякіх конструкцій, які при зварюванні 

потребують високої точності і особливих умов 
базування, ми виготовляємо кондуктори і додаткове 
оснащення для найкращого результату.

АРГОННЕ ЗВАРЮВАННЯ (TIG)

НАПІВАВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ (MIG)



Ось чого колись нам не вистачало для ідеального 
результату - обробки поверхні деталей скляними 
кульками! Процес дуже нагадує піскоструй, але, на 
відміну від нього, відбувається в камері, де міцні 
скляні кулькі однакового розміру (однакової фракції) 
створюють вражаючий ефект.
ЯкщоЯкщо деталь зварювалася аргоном і має кольори 

мінливості, нерівності, або вона після токарної чи 
фрезерної обробки, не важливо з якого матеріалу 
вона зроблена, після фінішної обробки гарантуємо - 
Ви її не впізнаєте!

Якщо Вам потрібні технічно складні вироби, 
виготовлення яких містить фрезерування - це до нас!
Маючі велику кількість різноманітного сучасного 

інструменту, якісне оснащення і нове європейське 
обладнання відомих брендів, ми здатні виготовити  
замовлення будь-якої складності.
НовеНове обладнання з ЧПК дозволяє створювати 

складні деталі з високою точністю. Після чистових 
проходів, нарізання різьб, знімання фасок виходять 
деталі, від яких неможливо відірвати погляду!

Всі токарні деталі, яки ми використовуємо в своїх 
виробах, зроблені нашою компанією. Прості деталі, а 
також дрібні замовлення, виготовляються на 
універсальних верстатах. Складні елементи, вироби з 
фасонними поверхнями, а також великі партії 
деталей виробляються на сучасному обладнані з  
числовим програмним керуванням. 
МиМи отримуємо задоволення від виготовленя 

деталей на новому обладнанні з ЧПК. Висока 
точність розмірів, красива якісна поверхня, 
повторюваність - Ви будете в захваті від результату!

СТРУМЕНЕВА ОБРОБКА СКЛЯНИМИ КУЛЬКАМИ

ФРЕЗЕРУВАННЯ

ТОКАРНА ОБРОБКА




