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вул. Мечникова, 9
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Metipol — новатор 
українського ринку 
металу з полімерним 
покриттям



4 5

Наша 
компанія

Metipol — новатор українського ринку 
металу з полімерним покриттям.
Синергія високоякісної сировини, 
сучасного обладнання та команди 
професіоналів, що покликана змінити  
стереотипні погляди клієнтів
на виробництво металу і задавати тренди. 
Ми створюємо нове обличчя металургії 
на принципах відкритості та партнерства. 
Наша філософія «прозорих» стін робить 
складні речі доступними: тепер процеси 
виробництва відкриті як для бізнесу, 
так і для кінцевого споживача. 
За роки нашого розвитку незмінним 
залишається тільки одне – ми цінуємо 
кожного нашого клієнта, саме тому 
розробили унікальні для українського 
ринку сервіси, які виведуть нашу галузь 
на якісно новий рівень.
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Напрямки 
діяльності компанії:

Наша компанія Наша компанія

Виробництво оцинкованої 
рулонної сталі 
з полімерним покриттям

Оптова та роздрібна 
торгівля продукцією 
підприємства на території 
України та за кордоном 

Сервіс доставки 
продукції покупцеві

Технічний 
консалтинг

Лабораторна 
експертиза 
продукції
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Исторія компанії 12 лютого 2008 року – на ринок виходить компанія 
«Метали і полімери» – виробник оцинкованого 
металу з полімерним покриттям. Саме в цей період 
починається реалізація проєкту з будівництва 
сучасного виробничого комплексу. 

Виробничий комплекс підприємства оснащений 
двома високотехнологічними лініями: 
• лінією безперервного гарячого оцинкування 
(продуктивністю 100 000 тонн на рік) 
• лінією нанесення полімерного покриття 
(продуктивністю 70 000 тонн на рік)
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Квітень
2010

Жовтень
2010

Січень
2015

2013

Исторія компанії

Вересень
2018

Серпень 
2019

Червень
2019

Жовтень
2019

Лютий
2018

Исторія компанії

запущена у промислову 
експлуатацію лінія нанесення 
полімерних покриттів 
на оцинкований сталевий рулон

запущена у промислову експлуатацію 
лінія безперервного оцинкування 
холоднокатаного сталевого рулону

засновано компанію Metipol, яка 
спеціалізується на трейдингу металом 
з полімерним покриттям з метою 
просування додаткових сервісів

вихід на повну завантаженість лінії 
і завоювання третини ринку металу 
з полімерним покриттям в Україні

початок робіт із запуску проєкту заводу 
Heavy Metal в місті Первомайськ, 
Миколаївська область

запущена у промислову експлуатацію 
лінія нанесення полімерних покриттів 
на оцинкований сталевий рулон

завершення установки обладнання, 
початок пусконалагоджувальних 
робіт і навчання персоналу

створення сертифікованої незалежної 
лабораторії з контролю якості
виробництва та металу.

прийнято рішення щодо організації 
виробництва оцинкованого металу 
з полімерним покриттям. Укладено договір 
з незмінним постачальником обладнання – 
інжиніринговою компанією 
BRONX International (Австралія)
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Оцинкована рулонна сталь
з полімерним
покриттям

Наша 
продукція

один із найнадійніших матеріалів 
для виготовлення покрівельної продукції, 
фасадних систем та огороджувальних 
конструкцій, що відмінно зарекомендував 
себе у складних кліматичних умовах.
Якісне нанесення покриттів на оцинковану 
сталь забезпечує ефективний захист поверхні 
від корозії з двох боків, а також надає 
естетичний вигляд завдяки використанню 
високоякісних фарб і лаків.

Основні властивості:
• надійність та довговічність
• гнучкість та міцність  
• високий рівень протидії корозії
• стійкість до негативних 
   природних впливів
• естетичний зовнішній вигляд

Вихідний матеріал для фарбування:
• оцинкована рулонна сталь
• алюмінієвий рулон



Покриття
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У процесі нанесення полімерних покриттів 
на оцинковану сталь ми використовуємо:

Стандартний поліестер

Матовий поліестер

DecoPrint

Пурал

ПВДФ

Двостороннє покриття
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Стандартний поліестер

Покриття

Матовий поліестер

Покриття

Покриття (25 мкм) з глянцевою 
поверхнею для дахів та стін, 
що підходить для будь-яких кліматичних 
умов. Основа покриття – поліефірна 
фарба, для якої характерна стійкість 
кольору. Вироби зі сталі з таким 
покриттям витримують високі 
температури повітря, стійкі до корозії, 
матеріал має високий рівень гнучкості 
та здатності тримати задану форму.

Області застосування:
Покрівлі та фасади, освітлювальна 
арматура, меблі, повітроводи, підвісні стелі, 
перегородки, можливе застосування 
в контакті з харчовими продуктами.

Товщина полімерного покриття, µ

Зовнішній вигляд поверхні

Стійкість до механічних пошкоджень

Стійкість до УФ впливу

Корозійна стійкість

Атмосферостійкість

Хімічна стійкість

Гарантія

25

до 15 років

гладка

Товщина полімерного покриття, µ

Зовнішній вигляд поверхні

Стійкість до механічних пошкоджень

Стійкість до УФ впливу

Корозійна стійкість

Атмосферостійкість

Хімічна стійкість

Гарантія

від 25

до 15 років

текстурована

Поліефірне покриття 35 мкм завтовшки 
з матовою поверхнею. Матеріал 
має високу стійкість кольору за рахунок 
коефіцієнта заломлення сонячних 
променів, хорошу корозійну і механічну 
стійкість, зберігає свої властивості 
в будь-якому кліматі.
Цей матеріал відрізняється яскраво 
вираженою фактурою і відсутністю 
глянцевого блиску.

Області застосування:
Покрівлі та фасади, перегородки, 
зовнішнє оформлення будинків і котеджів.
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DecoPrint 

Покриття

Пурал 

Покриття

Це різновид полімерного покриття, 
що імітує візерунки природних матеріалів: 
каменю, цегли, дерева тощо. Покриття 
DecoPrint на сьогодні має понад 
80 варіантів візерунків. Товщина такого 
покриття – 25 мкм. Крім унікального 
зовнішнього вигляду, покриття 
DecoPrint має всі характеристики 
традиційних полімерних покриттів, 
забезпечуючи довготривалий надійний 
захист оцинкованої сталі від впливів 
навколишнього середовища та корозії. 

Області застосування:
Є прекрасною альтернативою
натуральним матеріалам, візерунок 
яких імітується на поверхні, як більш 
міцний і довговічний матеріал. 
Найчастіше використовується 
для сайдингу (зовнішньої обшивки 
стін) та для виробництва штахетника – 
модернізованої версії дерев'яного паркану.

Покриття 50 мкм завтовшки на основі 
поліуретану, модифікованого поліамідом, 
має шовковисто-матову поверхню. 
Таке покриття забезпечує кращий захист 
від несприятливого впливу навколишнього 
середовища, має високу теплостійкість, 
а також кращу адгезію і гнучкість порівняно 
з покриттями на основі поліефірних смол.

Області застосування:
Виробництво профільованих листів 
і фальцевих покрівель, акустичних екранів.

Товщина полімерного покриття, µ

Зовнішній вигляд поверхні

Стійкість до механічних пошкоджень

Стійкість до УФ впливу

Корозійна стійкість

Атмосферостійкість

Хімічна стійкість

Гарантія

25

до 15 років

гладка

Товщина полімерного покриття, µ

Зовнішній вигляд поверхні

Стійкість до механічних пошкоджень

Стійкість до УФ впливу

Корозійна стійкість

Атмосферостійкість

Хімічна стійкість

Гарантія

30-50

до 20 років

зерниста



20 21Покриття

Двостороннє покриття

Покриття

ПВДФ
Покриття на основі смол ПВДФ вперше 
з'явилися на ринку більше 30 років тому. 
Вони ідеально підходять для нанесення 
на вироби, що піддаються впливу погодних 
умов та забезпечують їм тривалий термін 
експлуатації. Такі покриття мають унікальні 
властивості захисту від ультрафіолетового 
випромінювання і сонячного світла. 
Крім того, вони характеризуються високою 
еластичністю і не піддаються впливу корозії. 

Області застосування:
Покриття на основі смол ПВДФ, 
зазвичай, застосовуються 
в інноваційних архітектурних 
рішеннях, а також у будівництві 
(внутрішнє і зовнішнє облицювання 
будівель, покрівлі), у виробництві 
акустичних екранів, 
корпусів електроприладів.

Це покриття може мати 
в основі такі типи покриттів: 
• Стандартний поліестер
• Матовий поліестер
• Пурал
• ПВДФ

Його особливістю є те, що таке покриття 
з двох боків має ідентичний колір, а також 
може повторювати текстуру лицьового боку. 

Області застосування:
Такий тип покриття ідеально підійде 
для виробництва парканів і перегородок, 
адже дозволяє зберегти естетичність виробу 
як з лицьового, так й зі зворотного боку.

Товщина полімерного покриття, µ

Зовнішній вигляд поверхні

Стійкість до механічних пошкоджень

Стійкість до УФ впливу

Корозійна стійкість

Атмосферостійкість

Хімічна стійкість

Гарантія 

30-50

до 20 років

зерниста

Товщина полімерного покриття, µ

Зовнішній вигляд поверхні

Стійкість до механічних пошкоджень 

Стійкість до УФ впливу

Корозійна стійкість

Атмосферостійкість

Хімічна стійкість

Гарантія

25+25

до 20 років

гладка / текстурована / зерниста
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RAL 6020 matt

RAL 8019 matt

RAL 6005 matt

RAL 8017 mattRAL 8004 matt

RAL 3005 matt RAL 3011 matt

RAL 7024 matt

Матовий поліестер

Стандартні
кольори 
полімерних
покриттів RAL

Стандартний поліестер

RAL 3009

RAL 6002

RAL 8004

RAL 9010

RAL 3005

RAL 5005

RAL 7035

RAL 9006

RAL 1015

RAL 5002

RAL 7004

RAL 9003

RAL 1003

RAL 3011

RAL 6005

RAL 8017



24 25

Технології

Схема фарбувальної лінії

• Ширина рулону – 600-1250 мм
• Максимальна вага рулону – 10 т

• Швидкість лінії – 40 м/хв

Технічні характеристики:

• Мінімальна швидкість – 15 м/хв • Максимальний зовнішній діаметр – 1500 мм

• Максимальна товщина підкату – 0,8 мм

• Внутрішній діаметр – 508; 610 мм

• Мінімальна товщина підкату – 0,14 мм
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Структура і властивості сталевого 
листа з полімерним покриттям:

Функціональність

Естетичність

Універсальність

Властивості
продукції

Оцинкована сталь з покриттям 
застосовується в усіх видах 
будівництва – зведенні нових 
архітектурних форм (промислових 
і цивільних об'єктів будь-якої 
спрямованості в експлуатації) 
та реконструкції існуючих 
будівель і споруд.

Сталь з полімерним покриттям має 
привабливий і сучасний вигляд, її властивості 
та широкий спектр кольорових рішень 
по системі RAL дозволяють втілити 
різноманітні дизайнерські ідеї.

З такої продукції виготовляються вироби 
складної геометричної форми для різних 
галузей промисловості.
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Структура та властивості сталевого 
листа з полімерним покриттям:

Властивості продукції Властивості продукції

пасиваційний шаршар цинку

сталевий лист шар цинку

ґрунтовка 

пасиваційний шар ґрунтовка емаль зворотньої сторони

покриття
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Металочерепиця 

Огорожі

Області застосування оцинкованої 
сталі з полімерним покриттям 

Сфери
застосування Системи 

водостоків

Фасадні панелі

Сендвіч-панелі  
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Побутова техніка

Профнастил

Сільськогосподарська 
техніка

Сфери застосування

Автомобілебудування

Сайдинг

Нестандартні 
дизайнерські 
проєкти

Сфери застосування
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Гарантія

Полиэстер

Матовый полиэстер

DecoPrint

PVDF

Пурал

—

—

—

—

Залежно від ваших цілей та сфер 
використання, наші експерти 
порекомендують максимально 
відповідне покриття, а новий погляд 
на гарантійний сервіс дозволить легко 
вирішити будь-яке рекламаційне питання.

Оцинкована сталь з полімерним 
покриттям – багатофункціональний 
матеріал, що є стійким до впливів 
зовнішнього середовища, витримує 
широкий діапазон механічних впливів 
та є надійним матеріалом для тривалої 
експлуатації. Саме тому мінімальний 
термін гарантії на нашу сталь – 10 років!

Гарантійний період залежить від типу покриття та характеристик сталевого підкату*:

Поліестер

Матовий поліестер

DecoPrint

PVDF

Пурал

Zn200

15 років

15 років

15 років

20 років

20 років

Zn140

10 років

10 років

10 років

—

—

Zn100

10 років

10 років

10 років

—

—

*Повний текст гарантії ви можете знайти на сайті компанії metipol.com або отримати за запитом у менеджерів комерційного відділу.
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Фіксування ціни

Швидке виробництво 
і своєчасна доставка

Наші сервіси Мінімальне 
замовлення 

Гарантія 

SmartСклад 

Цей сервіс дозволяє фіксувати ціну на момент 
внесення передоплати. Це означає, 
що ми бронюємо оцинкований підкат 
в бажаній специфікації для подальшого 
фарбування для клієнта за певною ціною, 
не прив'язуючись до коливань ринку. 
Можливий термін фіксації – до 6 місяців.

Гнучке виробництво з можливістю фарбування 
в усі наші стандартні кольори протягом 
1 робочого дня дає можливість здійснювати 
швидку доставку по всій території України.
Додатково ми надаємо послуги доставки 
та страхуємо вантаж, поки він не опиниться 
у вас на складі.

Клієнтоорієнтованість є нашим головним 
принципом роботи. Ми цінуємо кожного 
клієнта, тому знизили мінімальне 
замовлення до 1 рулону, а також зробили 
його доставку клієнту швидкою та надійною.

Гарантія – проста та доступна як для бізнесу, 
так і для кінцевого споживача. 
У разі настання гарантійного випадку 
до нас може звернутися як компанія-
профілювальник, так і кінцевий споживач, 
оминаючи всі бюрократичні ланцюжки. 
Ми беремо рішення проблеми на себе.

Короткі терміни поставки та постійна 
наявність продукції дозволять нашим 
клієнтам скоротити склад сировини, 
при цьому не втративши в асортименті своєї 
продукції. Тепер досить просто забронювати 
оцинкований підкат у нас на складі. 
Вибирайте конкретні рулони і розміщуйте 
замовлення на фарбування тоді, коли 
вам це дійсно необхідно. Усі ці опції, а також 
моніторинг наявності підкату, графік поставок 
та фарбування будуть тепер доступними 
в особистому кабінеті на нашому сайті.
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Технічний консалтинг

Лабораторія 

Наші сервіси

Гарантія оригінальності 
пофарбованого 
металу 

Історія ваших 
замовлень

Наші сервіси

Повний інформаційно-технічний супровід 
буде тепер доступним усім клієнтам, 
зокрема кінцевому споживачеві. 
Нами створено гарячу лінію, яка дозволить 
отримати швидку консультацію у експертів 
з будь-яких питань щодо підбору матеріалу, 
типу покриття, калькуляції або гарантії.

Створення акредитованої лабораторії 
є одним з пріоритетних напрямків компанії. 
Наявність такої лабораторії дозволить 
забезпечити наших клієнтів якісною 
експертизою металу, надаючи відповідні 
сертифіковані експертні висновки.

Ми маркуємо всі рулони, що випускаються 
нами, та присвоюємо їм індивідуальні 
номери. Маркування унікальне та гарантує 
клієнту справжність продукції. Зв'язавшись 
з нами за телефоном гарячої лінії, клієнт 
зможе отримати повну історію походження 
купленого ним товару.

У нашій базі зберігаються зразки 
та результати тестів кожного рулону, 
що ми випустили. Якщо у клієнта з'явилася 
необхідність використовувати на одному 
об'єкті рулони з різних партій – досить 
повідомити менеджеру номер наявного 
рулону для підбору нової партії, щоб повністю 
виключити різновідтіночність у покритті 
або відмінність у характеристиках сталі.
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Лабораторія
Перша в Україні незалежна сертифікована 
лабораторія заснована з метою проведення 
якісної експертизи металу та його покриття 
та стандартизації продукції. Кожен наш 
клієнт зможе отримати сертифікат якості 
на продукцію, яку він купив у нас, а також 
провести незалежну експертизу матеріалів 
від інших постачальників.
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Оцинкована сталь

Лабораторія

Оцинкована сталь
з полімерним покриттям

Лабораторія

Лабораторія спеціалізується на дослідженні 
плаского сталевого прокату з цинковим 
та алюмоцинковим покриттям і плаского 
сталевого прокату з полімерним покриттям 
за наступними показниками: 

• Товщина прокату з цинковим покриттям
• Маса цинкового покриття
• Товщина цинкового покриття
• Адгезія цинкового покриття 
   з основою при згинанні на 180°
• Кількість масла на поверхні прокату
• Адгезія після швидкої деформації 
• Стійкість до швидкої деформації
• Шорсткість поверхні

• Товщина пофарбованного прокату
• Маса цинкового покриття
• Товщина цинкового покриття
• Товщина плівки 
   лакофарбового покриття
• Стійкість до розчинників
• Блиск 60°
• Різниця кольору
   Колориметричне порівняння  
• Твердість за олівцем
• Стійкість до швидкої деформації
• Стійкість до розтріскування 
   після вдавлювання
• Стійкість до розтріскування 
   при згинанні
• Адгезія після швидкої деформації
• Адгезія після вдавлювання 
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Наші
партнери

PTE Coatings AB, 
Sweden

Світовий лідер з виробництва ліній нанесення полімерних 
покриттів. Постійний розвиток зробив Bronx новатором 
міжнародного рівня в проєктуванні, виготовленні 
та постачанні технологій для ліній фарбування.

TATMETAL Group заснована в 2005 році, річна 
продуктивність 200 000 тонн оцинкованої сталі. 
Завод входить до четвірки найбільших виробників 
в Туреччині та відомий високою якістю продукції.

Yildiz Demir Celik – компанія-виробник оцинкованої сталі, 
що динамічно розвивається, з річною потужністю 
400 000 тонн. Висока якість продукції та відповідність 
світовим стандартам є головними пріоритетами компанії.

Спільна компанія Borusan Holding та ArcelorMittal 
з продуктивністю 900 000 тонн оцинкованої сталі 
на рік. Один з найкращих виробників у регіоні, 
є основним постачальником завдяки високій якості 
та широкому асортименту матеріалів.

Akzo Nobel Industrial Finishes AB, Швеція – лідер 
у виробництві промислових фарб для ліній нанесення 
покриттів. Метою Akzo Nobel є детальне вивчення 
потреб і умов виробництва, а також високий 
професіоналізм та сервіс.

PPG Industrial Coatings, Польща – компанія-виробник 
фарб, що заслужила репутацію завдяки інноваційним 
високоякісним продуктам та сервісу світового рівня.

Henkel (Henkel-Konzern, Henkel Group, Хенкель) – німецька 
хімічно-промислова компанія, виробник хімічних 
матеріалів для промисловості. До групи Henkel входять 
340 заводів у 70 країнах світу. 

PTE Coatings AB – компанія, де працюють передові 
професійні колористи, хіміки та інженери-технологи 
з нанесення покриттів, які допомагають виробникам 
інтегрувати свою продукцію у виробничі процеси.

Chemetall – один з найбільш відомих світових виробників 
хімічних матеріалів для роботи з металом. Основні 
пріоритети компанії – це якісний продукт та сервіс.
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www.metipol.com
info@metipol.com
0 800 214 141

Виробництво і склад
ТОВ «Хеві Метал», 55210, 
м. Первомайськ, вулиця Корабельна, 50/3

Головний офіс 
ТОВ «Метіпол» , 01021, 
м. Киев, вулиця Мечникова, 9



Відкритість та партнерство


