
163

п і д п р и є м с т в а  б у д і в е л ь н о ї  і н д у с т р і ї

ТОВ «Перліт груп»

ТОВ «Перліт груп»
«Перліт груп» – лідер

перлітового ринку України.
Компанії  належить єдине в
Україні родовище перліту
«Фогош» (Закарпатська
обл.), запаси якого станов"
лять 13,4 млн. тонн. Закар"
патське родовище функці"
онує з 1960 року і відоме не
лише в Україні, а й далеко за
її межами.

У 2007 році було
завершено будівництво за"

воду з виробництва спученого перліту «Кривбасперліт» (м. Кривий Ріг).
На сьогодні «Перліт груп» – єдина компанія в Україні, яка здійснює
повний цикл переробки перліту, що дозволяє забезпечити належний
контроль якості продукції на всіх етапах переробки та виробництва.

На цьому «Перліт груп» не зупиняється, невдовзі розпочнеться
будівництво заводу з випуску вузькофракціонованого перліту на базі
існуючого родовища в смт. Берегово Закарпатської області. Окрім
цього, вже запланований випуск тепло-звукоізоляційних виробів на
основі перліту та фільтрувального порошку на базі «Кривбасперліт».

Компанія співпрацює з такими виробниками сухих будівельних
сумішей, як «Кнауф Гіпс Донбас», «СМС-Кнауф» (Молдова),
«Хенкель», «Артіль», провідними металургійними комбінатами країни,
будівельними компаніями тощо.

На сьогодні «Перліт груп» пропонує:
" перлітовий щебінь (фракції 0-10мм, 10-40 мм, 40-70 мм);
" спучений перліт (марок М-75, М-100, М-150, агроперліт,

фільтроперліт).
Вся продукція екологічно чиста та сертифікована згідно усіх вимог,

що діють на території України. Постачання продукції здійснюється з

Годлевський 

Віталій Іванович
Генеральний директор

Києва та Кривого Рогу і охоплює не лише територію нашої країни, але
й країни близького зарубіжжя. 

«Перліт груп» гарантує:
" високу якість виробленої продукції;
" технічну та технологічну підтримку;
" поставки продукції по всій території України та країн близького

зарубіжжя;
" постійну консультативну підтримку.

вул. Мазепи, 40, корп. Г, м. Київ, 01015 
Тел. (044)391-19-59, -60, -61
E-mail: office@perlitgroup.com 
www.perlitgroup.com

Єдине діюче в Україні родовище перліту «Фогош»

Спучений перлітовий пісок

Ми даруємо Вам цінність
природної досконалості!


