
Компанія URSA
Компанія URSA належить до іспанського концерну Grupo Uralita,

який було cтворено у 1907 році. На сьогодні це один із провідних
європейських виробників будівельних матеріалів. Основними
напрямами у діяльності концерну є покрівельні та теплоізоляційні
матеріали, трубопровідні системи й штукатурні покриття. Група
компаній представлена на ринках 35-ти країн, має 38 виробничих
підприємств, штат співробітників складає близько 4000 фахівців. 
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Компанія URSA

Матеріали URSA (на вітчизняному ринку – з початку 1997 року)
допомагають вирішувати проблему з енергозбереження для всіх видів
будівель і споруд. Застосовуються для утеплення житлових та
промислових приміщень при тепло- і звукоізоляції внутрішніх і
зовнішніх стін, покрівель, перекриттів підлог та стель, підвальних
приміщень, цоколю будівель тощо.

Всі матеріали URSA виробляються на сучасному устаткуванні при
використанні новітніх технологій та останніх розробок, за своїми
показниками екологічно чисті і безпечні для здоров'я. Внутрішня
служба контролю якості URSA забезпечує постійний нагляд за
виробничим процесом відповідно до міжнародної системи DIN EN ISO
9001. Це дозволяє досягти незмінно якісних рузультатів, що було
неодноразово підтверджено європейськими й українськими
сертифікатами, а також гігієнічними висновками. 

Компанія URSA – один з провідних лідерів, що має бездоганну
репутацію в області тепло- і звукоізоляційних матеріалів на
будівельному ринку Європи. Підприємство займає друге місце за
обсягами продажів мінераловатних утеплювачів в Україні. 

Як відомо, наша країна відноситься до енергозалежних країн. Тому
проблема енергозбереження з кожним роком стає все більш

Міністерство фінансів України, м. Київ

URSA GLASSWOOL®

URSA XPS®

Теплоізоляційні матеріали зі
скляного штапельного волокна
URSA GLASSWOOL® виготовля"
ються у вигляді матів і плит.
Вони характеризуються низь"
кою теплопровідністю, високою
пружністю, легкістю монтажу,
надійними експлуатаційними
характеристиками, довготрива"
лістю, а також відмінними
акустичними властивостями.

Екструдований пінополісти"
рол URSA XPS® є ефективним
ізоляційним матеріалом, який
характеризується чудовою
міцністю на стиснення, а також
низькою теплопровідністю.
Матеріал URSA XPS® має
довгий термін служби й легко
монтується.
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Районна державна адміністрація в місті Києві (Солом’янський р-н)

ТРЦ «Материк» (м. Дніпропетровськ)

актуальною. За статистичними даними на сьогодні в Україні на
опалювання будівель щорічно витрачається близько 30% загального
споживання теплової енергії, у порівнянні з країнами Західної Європи,
що мають схожий клімат – це вдвічі більше. Для того, щоб
максимально зберегти тепло в будівлі та зменшити витрати палива, а
відтак і коштів, необхідно застосовувати енергозберігаючі конструкції з
використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів. Компетентно
розрахована й змонтована система теплоізоляції дозволяє заощадити
значну кількість енергії впродовж усього року: взимку – за рахунок
зменшення тепловтрат будівля споживає значно менше теплової
енергії; влітку – охолоджене повітря у приміщенні тримається значно
довше, зменшується кількість електрики, що витрачається
кондиціонерними установками. Крім того, теплоізоляційні матеріали є
звукоізоляцією, яка створює акустичний комфорт у приміщенні.

Компанія URSA націлена на посилення своїх позицій в Україні. На
даний час планується будівництво виробничого підприємства із
виготовлення ізоляційних матеріалів зі скляного штапельного волокна
(введення виробничого центру в експлуатацію заплановано на 2009
рік). Будівництво заводу дозволить ще якісніше задовольняти потреби
споживачів, зважаючи на нові тенденції ринку у сфері
енергозбереження.

Компанія URSA – це Якість, Компетентність та Сервіс.

м. Київ, пр-т Московський, 20 б, 6 поверх
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