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ТОВ «Вертикаль»

ТОВ «Вертикаль»
Компанія розпочала своє

існування з 1989 року.
Головний напрям діяльності –

фасадні роботи, антикорозійні роботи та промисловий альпінізм.
Метою ВАТ «Вертикаль» є надання якісних послуг, які відповідають

кращим світовим стандартам. До антикорозійних робіт, що
здійснюються фахівцями компанії, входить:

- очистка металоконструкцій та стін (ручним, механічним або
хімічним способом);

- піскоструйна очистка металоконструкцій від іржі, старої фарби;
- піскоструйні роботи по бетону, цеглі;
- холодне цинкування (матеріали: Україна, Бельгія, Німеччина та ін.);
- фарбування металоконструкцій та стін (матеріали виробництва

України: марки ГФ, ПФ, АК, ЕП та ін.; іноземними виробниками
«ZINGA», «Tikkurila», «WS Plast» та ін.).

Багато уваги приділяється належній організації праці, безпеці,
здоров’ю обслуговуючого персоналу та клієнтів. Компанією
виконувались антикорозійні та фасадні роботи для таких об’єктів:

- веж мобільного зв’язку;
- залізничних мостів і шляхопроводів, естакад;
- вантажних кранів (козлових, мостових, портальних та інших);
- технологічних ліній промислових підприємств;
- бункерів, ємностей для зберігання харчових та нехарчових

продуктів, грейдерів, металічних ферм та металічних конструкцій;
- фасадів будь-якої складності;
- релігійних об’єктів (храми, церкви тощо);
- котеджів.
Компанією виконувались роботи на наступних об’єктах:
- мікрорайон Гончари-Кожум’яки (м. Київ, вул. Воздвиженська);
- житловий масив Оазис (м. Київ, пр-т Г. Сталінграда, мікрорайон

Оболонь, 3);
- котеджі (м. Київ, Оболонська набережна);
- Храм Різдва Христового (м. Київ, мікрорайон Оболонь, 3а);
- житловий комплекс «Пори року» (м. Київ, вул. Механізаторів, 2);

- Імекс Банк (м. Одеса);
- Служба Безпеки України (м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 32а);
- Державна податкова адміністрація (м. Київ, Львівська площа, 6);
- металургійний комбінат ВАТ «Азовсталь» (м. Маріуполь);
- мережі радіозв’язку (територія України);
- портальні крани (м. Калінінград – Росія), та інші.
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