
ТОВ «Теплолюкс Україна»
Леонід Володимирович Павленко народився 17 травня 1968 року в

м. Мукачеві. У 1993 році закінчив Київський інженерно�будівельний
інститут, отримавши кваліфікацію інженера�системотехніка.

У 2007 році успішно захистив диплом економіста в Київському
Національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2000 році Л. В. Павленко очолив підприємство «БудМакс�Харків»
і перебував на посаді директора 3 роки. З 2004 року і до
сьогоднішнього часу Леонід Павленко – директор компанії «Теплолюкс
Україна».

Леоніду Володимировичу притаманні високий професіоналізм,
працьовитість, цілеспрямованість, наполегливість. Він завжди досягає
поставленої мети, адже його життєве кредо: «Немає нічого
неможливого!».

Компанія «Теплолюкс Україна» пропонує на українському ринку
продукцію російського підприємства «Спеціальні системи і технології»
(ССТ) – спеціальні нагрівальні кабелі й регулюючу апаратуру для
електричних кабельних систем опалення і підігріву під торговою
маркою «Теплолюкс».

Підприємство ССТ створено у 1991 році співробітниками
особливого бюро кабельної промисловості СРСР, уся продукція якого
проходила військове приймання. Підприємство зберегло
висококваліфіковані кадри, науково�технічний і виробничий потенціал,
тим самим налагодивши випуск високоякісної продукції, яка, завдяки
розумній маркетинговій політиці, відразу стала користуватися великим
попитом на ринку. Підприємство здійснює повний цикл інжинірингових
послуг від проектування до монтажу систем.

178

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 «Теплолюкс Україна»

Павленко
Леонід Володимирович
Директор

Обігрівач трубопроводів у вибухозахисному виконанні 

Система «Теплоскат», Воскресенський храм, м. Хмельницький 



300 тис. приватних, громадських та промислових об’єктах. Серед
наших замовників такі відомі підприємства та установи, як Кабінет
Міністрів України, Театр російської драми імені Лесі Українки, Одеський
оперний театр, Свято�Георгієвський собор, готель «Воздвиженський»,
ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «НПЦ Борщагівський Хімікофармацевтичний
завод», ВАТ «Укртранснафта», ВАТ «Укрнафта», ВАТ «СНПО імені
Фрунзе» (м. Суми), ВАТ «Алчевськкокс» (м. Алчевськ Луганської
області), ХК «ПетроГазАзія» (м. Балканабад, Туркменія), ТОВ
«Procter&Gamble», ВАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», ЗАТ
«Пивобезалкогольний комбінат «Славутич», «Приватбанк»,
торговельний центр «Європа» та ще безліч підприємств в Україні та
країнах близького зарубіжжя. 

За дев’ять років роботи на ринку України ТОВ «Теплолюкс Україна»
стало відоме у всіх регіонах як компанія, що пропонує якісний продукт,
а наші дилери прославились високим рівнем обслуговування і
отримали репутацію надійних партнерів.

ТОВ «Теплолюкс Україна»
Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 9
тел./факс: +38 (044) 499�11�22
www.teplolux.ua, www.teplomag.ua
www.bartec.net.ua, www.neptun.net.ua
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Історія компанії «Теплолюкс Україна» починається з 1999 року, коли
на українському ринку з'явилася продукція «Групи Теплолюкс». За час
існування на ринку підприємство досягло визнання по всій Україні
своєю наполегливою та кропіткою працею. Більше 200 магазинів у
Києві пропонують продукцію «Теплолюкс Україна». Понад 50 дилерів
займаються активним просуванням торгових марок в усіх куточках країни.

Наші напрямки :
� Тепла підлога «Теплолюкс», «Теплолюкс Mini» та «Теплолюкс Tropix»
� Серія терморегуляторів «I warm»
� Системи видалення снігу і ожеледі з відкритих площ «Теплодор»
� Антикригові системи для дахів і водостоків будівель «Теплоскат»
� Системи обігріву трубопроводів і резервуарів «Тепломаг»
� Система промислової безпеки та вибухозахисного обладнання «Bartec»

(Німеччина)
� Обігрівачі стрілочних переводів для залізничного транспорту
� Система захисту від потопу в домі «Нептун»
� Нагрівальні плити для тваринних комплексів та ферм «НП�15»
� Ізоляція зі вспіненого синтетичного каучуку «K�FLEX»
Переваги «Теплолюкс»:
� співвідношення ціни і якості: «тепла підлога» доступна навіть сім'ї

із середнім достатком;
� усі системи розроблені з урахуванням особливостей українського

будівництва;
� високоякісні матеріали електроізоляції;
� високоякісний матеріал і конструкція нагрівальних жил;
� за 17 років роботи було накопичено колосальний досвід, що

дозволяє забезпечити високу якість обладнання, яке випускає компанія,
про що красномовно свідчить тривалий термін гарантії (16 років).

«Теплолюкс Україна» пишається працею своїх спеціалістів,
партнерів, дилерів. Наші системи встановлені і працюють на більш ніж

Ванна кімната системи «Нептун»

Кухня, тепла підлога «Теплолюкс»


