КАТАЛОГ ПАКУВАЛЬНОЇ ПЛIВКИ

Про компанію

Завод поліетиленових виробів ТОВ «Планета Пластик» – сучасне підприємство, яке вже 13 років
виробляє високоякісну поліетиленову продукцію для своїх споживачів. У 2015 році на підприємстві
введена в експлуатацію нова, одна з найсучасніших і потужних виробничих ліній – SmartFlex
виробництва компанії LuigiBandera – світового лідера промислового обладнання для виготовлення поліетиленової плівки методом екструзії. Лінія призначена для виробництва тришарової
термозбігової та стретч-худ плівки. Ми прагнемо відповідати найвищим вимогам і очікуванням
клієнтів і не збираємося зупинятися на досягненому.
Велику увагу компанія приділяє модернізації, оснащенню виробництва найсучаснішим обладнанням.
У нас:
• 6 екструзійних ліній для виробництва поліетиленової плівки
• 6 екструзійних ліній для виробництва поліетиленової труби
• 2 лінії з нанесення флексодруку, 2 спаювальні лінії, бабінорізка
З 2014 року побудовано:
• новий адміністративний корпус площею понад 2000 кв.м
• новий виробничий цех площею понад 2000 кв.м
• новий склад для зберігання поліетиленової плівки площею понад 2000 кв.м
який дозволяє зберігати близько 1500 т., готової продукції
• новий склад для зберігання сировини площею біля 3000 кв.м., і загальною місткістю 2000 т
• майданчик для зберігання поліетиленової труби площею 7 000 кв.м

підприємство сертифіковане у міжнародній
системі менеджменту
якості ISO 9001:2015

у виробництві використовується високоякісна європейська
сировина

вся продукція проходить сертифікацію

кожна товарна позиція
контролюється на всіх
етапах виробництва і
тестується у власній
атестованій лабораторії

використання іноваційних технологій у
виробництві на сучасному автоматизованому обладнанні

екологічно сертифікована продукція згідно з
ISO 14024

Термозбігова плівка

r¾ÉÅÇÀº¼Ç»¹ÈÄ»Ã¹«Ï¾»Á½È¹ÃÌ»¹ÄÕÆÇÈÇÄ¾ËÁÄ¾ÆÇ»Ç
плівки, яка здатна скорочуватися під впливом температури,
що перевищує температуру розм’якшення полімеру
ÈÉÁÂÅ¹ËÁÍÇÉÅÌÌÈ¹ÃÇ»¹ÆÇ¼Ç»ÁÉÇºÌqËÌÈÆÕÌÊ¹½ÃÁ
ÈÄ»ÃÁÀ¹Ä¾¿ÁËÕ»½Ë¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÁÐ¹ÊÌ»ÈÄÁ»ÌÆ¹Å¹Ë¾É¹Ä
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

oÉÇ½ÌÃËÁ»ÆÊËÕÄÆ
½ÇÃ¼¼Ç½

d¹ÆÁÂ»Á½ÌÈ¹ÃÇ»ÃÁ»ÁÃÇÉÁÊËÇ»ÌËÕÊ¸Æ¹È½ÈÉÁÅÊË»¹Î 
ÒÇÀ¹ÂÅ¹×ËÕÊ¸»ÁÉÇºÆÁÏË»ÇÅÇÀ½ÇºÄ×»¹ÄÕÆÁÎºÌ½»¾ÄÕÆÁÎ
Å¹Ë¾É¹Ä» ¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÁÎ º¾À¹ÄÃÇ¼ÇÄÕÆÁÎÆ¹ÈÇ» ÃÇÆÊ¾É»» Ë¹Æ

ОБЛАДНАННЯ
ТОВ «Планета Пластик» виготовляє термозбігову плівку, для групової
Ë¹ÑË¹º¾ÄÕÆÇÌÈ¹ÃÇ»ÃÁ Æ¹ÊÌÐ¹ÊÆÂ¹»ËÇÅ¹ËÁÀÇ»¹ÆÂÄÆË¹ÄÂÊÕÃÇ
ÍÉÅÁ¥-VJHJ#BOEFSB¦
kÆ¸ÇÊÆ¹Ò¾Æ¹½¹ËÐÁÃ¹ÅÁ»ÁÅÉÌË¹ÃÇÆËÉÇÄ×ËÇ»ÒÁÆÁÈÄ»ÃÁ
і температури, та автоматично регулює задані параметри
товщини.
dÇÀÌ»¹ÄÕÆ¹ÊÁÊË¾Å¹½ÇÀ»ÇÄ¸¹»ËÇÅ¹ËÁÐÆÇ»½ºÁÉ¹ËÁÈÇËÉºÆÌ
ÃÄÕÃÊËÕÊÁÉÇ»ÁÆÁÀ¼½ÆÇÀÈÉÇÈÇÉÏ¸ÅÁÉ¾Ï¾ÈËÌÉÁ
bÃÇ¿¾ÆÑ¹ÉÈÄ»ÃÁÅÇ¿ÄÁ»Ç½Ç½¹»¹ËÁ½ÇÃÇÅÈÇÆ¾ÆË»
`»ËÇÅ¹ËÁÐÆÁÂÆ¹ÅÇËÌ»¹ÐoÇÀ¹½¹ÆÁÅÈ¹É¹Å¾ËÉ¹Å½Ç»¿ÁÆÁ
ÑÁÉÁÆÁ »¹¼ÁÃÇÅÈ°×Ë¾ÉÇÏÆ×¼ÇËÇ»ÆÊËÕÉÌÄÇÆÌÀ¹ÃÆÐÌ
цикл намотки, автоматично починаючи новий.

ВИДИ ТЕРМОЗБIГОВОЇ ПЛIВКИ :
Ç½ÆÇÑ¹ÉÇ»¹Ë¾ÉÅÇÀº¼Ç»¹ÈÄ»Ã¹ »ÁÉÇºÄ¸ËÕÊ¸Å¾ËÇ½ÇÅ¾ÃÊËÉÌÀ
ËÉÁÑ¹ÉÇ»¹Ë¾ÉÅÇÀº¼Ç»¹ÈÄ»Ã¹ »ÁÉÇºÄ¸ËÕÊ¸Å¾ËÇ½ÇÅÊÇ¾ÃÊËÉÌÀ

В процесі виробництва термозбігова плівка може
ºÌËÁÅÇ½ÁÍÃÇ»¹Æ¹ÉÀÆÇ¼ÇÉÇ½Ì½Çº¹»Ã¹ÅÁ
ÃÇ»À¹×ÐÁÅÁ½Çº¹»Ã¹ÅÁ
Æ¼ºËÇÉ¹ÅÁÃÇÉÇÀ
Ê»ËÄÇÊË¹ºÄÀ¹ËÇÉ¹ÅÁ
Ë¾ÉÅÇÊË¹ºÄÀ¹ËÇÉ¹ÅÁ
Ë¹Æ

ndmnx`pnb`
oÄ»Ã¹»ÁÈÌÊÃ¹ËÕÊ¸Ì»Á¼Ä¸½
ÉÌÃ¹»¹ Æ¹È»ÉÌÃ¹»¹ ÈÇÄÇËÆ¹
Рукав:
Ширина: ÅÅ
Товщина: 80-180 мкм
Полотно:
Ширина: ÅÅ
Товщина: 25-200 мкм
Температура усадки:
від 120 до 250 градусів

rphx`pnb`
oÄ»Ã¹»ÁÈÌÊÃ¹ËÕÊ¸Ì»Á¼Ä¸½
ÉÌÃ¹»¹ Æ¹È»ÉÌÃ¹»¹ ÈÇÄÇËÆ¹
Рукав:
Ширина: ÅÅ
Товщина: 40-220 мкм
Полотно:
Ширина: 250-2200 мм
Товщина: 20-220 мкм
Температура усадки:
від 120 до 250 градусів

Для виробничого процесу ми використовуємо сучасну технологічну
базу і сировину виключно вищого сорту, що відповідає вимогам
cnqrÌÆ¹ÑÁÎÀ¹ÅÇ»ÆÁÃ»

ПЕРЕВАГИ ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦIЇ
ТЕРМОЗБIГОВОЮ ПЛIВКОЮ:

ОСОБЛИВОСТI
ВИРОБНИЦТВА
При виробництві тришарової термозбігової
ÈÄ»ÃÁÃÇ¿¾ÆÑ¹ÉÍÇÉÅÌËÕÊ¸ÇÃÉ¾ÅÇ ÒÇ
ÈÉÁÀ»Ç½ÁËÕ½ÇÈ½»ÁÒ¾ÆÆ¸ÅÏÆÇÊËÆ¹
15-20%, в порівнянні з аналогічною по
товщині одношаровою плівкою. Це
½¹ÅÇ¿ÄÁ»ÊËÕÀÅ¾ÆÑÌ»¹ËÁËÇ»ÒÁÆÌ
плівки без погіршення її експлуатаційних характеристик, та точніше
підібрати рецептуру плівки до
Ë¾ÎÆÐÆÁÎÇÊÇºÄÁ»ÇÊË¾ÂÈ¹ÃÌ»¹ÄÕ
ÆÇ¼ÇÇºÄ¹½Æ¹ÆÆ¸jÉÅËÇ¼Ç 
зменшення товщини плівки дає
ÅÇ¿ÄÁ»ÊËÕÀÆÁÀÁËÁË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÌ»
термотунелі, що дозволяє економити
електроенергію.

надійний захист товару від зовнішніх впливів
À¹ÎÁÊË»½½¾ÍÇÉÅ¹ÏÂÈÉÁËÉ¹ÆÊÈÇÉËÌ»¹ÆÆ
запобігання несанкціонованого розкриття товару
ÑÁÉÇÃ¹ÇºÄ¹ÊËÕÀ¹ÊËÇÊÌ»¹ÆÆ¸
¾ÃÇÄÇ¼ÐÆÊËÕË¹¼¼ÆÐÆÊËÕ
ÀÉÌÐÆ¾ÍÇÉÅÌ»¹ÆÆ¸ÊÃÄ¹½ÊÕÃÇ¼Ç¼ÇÊÈÇ½¹ÉÊË»¹
½Ä¸º¹¼¹ËÕÇÎÈÉÇ½ÌÃË»ÀºÄÕÑÌËÕÊ¸Ë¾ÉÅÆÀº¾É¼¹ÆÆ¸
ÅÇ¿ÄÁ»ÊËÕ»ÀÌ¹ÄÕÆÇ¼ÇÃÇÆËÉÇÄ×ËÇ»¹ÉÌ
невелика маса упаковки

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО ВИБОРУ ТОВЩИНИ ПЛIВКИ

rhoso`jnbjh

rnbyhm`
ndmnx`pnbn
ok*bjh

rnbyhm`
rphx`pnbn
ok*bjh

Групова первинна

40 – 100 мкм

30 – 80 мкм

xË¹º¾ÄÕÆ¹

100 – 200 мкм

«мкм

qËÉ¾ËÐÎÌ½
m¹ÊÕÇ¼Ç½ÆÑÆÂ½¾ÆÕ Æ¹ÂºÄÕÑÈ¾É¾½Ç»Ç×
технологією упаковки різних вантажів є стретч-худ.
jÇÅÈ¹Æ¸rnb¥oÄ¹Æ¾Ë¹oÄ¹ÊËÁÃ¦»ÁÉÇºÄ¸ÈÄ»ÃÌ
стретч-худ методом видувної екструзії на тришаровій
лінії ТМ «Luigi Bandera».
kÆ¸ÇÊÆ¹Ò¾Æ¹½¹ËÐÁÃ¹ÅÁ»ÁÅÉÌË¹ÃÇÆËÉÇÄ×ËÇ»ÒÁÆÁÈÄ»ÃÁË¾ÅÈ¾É¹ËÌÉÁ 
та автоматично регулює задані параметри товщини.
dÇÀÌ»¹ÄÕÆ¹ÊÁÊË¾Å¹½ÇÀ»ÇÄ¸¹»ËÇÅ¹ËÁÐÆÇ»½ºÁÉ¹ËÁÈÇËÉºÆÌÃÄÕÃÊËÕ
сировини згідно з пропорціями рецептури. В кожен шар плівки можливо
½Ç½¹»¹ËÁ½ÇÃÇÅÈÇÆ¾ÆË»

oÉÇ½ÌÃËÁ»ÆÊËÕÄÆ
½ÇÃ¼¼Ç½

`»ËÇÅ¹ËÁÐÆÁÂÆ¹ÅÇËÌ»¹ÐoÇÀ¹½¹ÆÁÅÈ¹É¹Å¾ËÉ¹Å½Ç»¿ÁÆÁ ÑÁÉÁÆÁ 
»¹¼ÁÃÇÅÈ°×Ë¾ÉÇÏÆ×¼ÇËÇ»ÆÊËÕÉÌÄÇÆÌÀ¹ÃÆÐÌÏÁÃÄÆ¹ÅÇËÃÁ 
автоматично починаючи новий.

ПЕРЕВАГИ СТРЕТЧ-ХУД ПЛIВКИ
bÀÉÆÂ¸ÄÎÅÉÊÔ ¾ÆÈÉÊÂÉÊÔ»½ÈÄ½ÊÀÏÅÉÊÔËÇ¸ÂÆºÂÀ
b¹ÆË¹¿ÅÏÆÇÈÉÁËÁÊÃ¹ËÕÊ¸½ÇÈ½½ÇÆÌsËÉÁÅÌ×Ð¹ÊÁÄ¹ÈÉÁ»ÁÃÇÉÁÊË¹ÆÆ
стретч-худ плівки значно вища, ніж при упаковці в термозбіжну плівку.
qËÉÁÅÌ×Ð¾ÀÌÊÁÄÄ¸ÊËÉ¾ËÐÎÌ½ÈÄ»ÃÁ½ÈÇÊËÂÆÇ »ºÌ½Õ¸ÃÇÅÌÈÇÄÇ¿¾ÆÆ
палети, при різних зсувах і ударах під час транспортування.
b½ÃÀÂ¸ÐºÀ¼ÂÉÊÔÇ¸ÂËº¸ÅÅ·Ç¸Ã½Ê
oÉÁ»ÁÃÇÉÁÊË¹ÆÆÊËÉ¾ËÐÎÌ½ÈÄ»ÃÁÑ»Á½ÃÊËÕÌÈ¹ÃÇ»ÃÁÈÉÇ½ÌÃÏ
зростає в 2,5-3 рази.
gÄ½ÅÐ½ÅÅ·ºÀÊÈ¸Ê
Застосування стретч-худ плівки в 2-3 рази зменшує витрати плівки на одиницю
упаковки, допомагає оптимізувати витрати на персонал і енергозатрати.
oÈÆ¿ÆÈÉÊÔ»Ã·Å½ÎÔ
qËÉ¾ËÐÎÌ½ÈÄ»Ã¹Å¹»ÁÊÇÃÌÈÉÇÀÇÉÊËÕ¼Ä¸Æ¾ÏÕv¾½¹ÅÇ¿ÄÁ»ÊËÕ
компанії виділити зовнішній вигляд красивої і яскравої упаковки, а також
½ÇÀ»ÇÄ¸Ä¾¼ÃÇÀÐÁËÌ»¹ËÁÆÍÇÉÅ¹Ï×ÀÈÉÇ½ÌÃÏË¹È¹ÃÌ»¹ÄÕÆÇ¼ÇÄÁÊË¹

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИНЦИП ДIЇ СТРЕТЧ-ХУД ПЛIВКИ

ºÌ½»¾ÄÕÆ¹ÈÉÇÅÁÊÄÇ»ÊËÕ Ï¾Å¾ÆË Ï¾¼Ä¹ 
Ã¹Î¾ÄÕÆ¹ÈÄÁËÃ¹ËÈ

sÊËÉ¾ÂÐÎÌ½ÈÄ»ÃÌÌÈ¹ÃÇ»ÌËÕÊ¸Æ¾ËÄÕÃÁËÇ»¹É 
¹Ä¾Ê¹ÅÈ½½ÇÆ Æ¹¸ÃÇÅÌÊËÇËÕ»¹ÆË¹¿g¹»½¸ÃÁ
ÏÕÇÅÌ»¹ÆË¹¿ÒÄÕÆÇÀ¹ÃÉÈÄ¾ÆÁÂÆ¾ÉÌÎ¹ËÕÊ¸ 
що запобігає можливому падінню при
транспортуванні.

½Ä¸Çº°½ÆÌ»¹ÄÕÆÇÌÈ¹ÃÇ»ÃÁÈÉÇ½ÌÃË»Î¹ÉÐÇ»Ç
ÈÉÇÅÁÊÄÇ»ÇÊË ÇÊ»¿¹×ÐÆ¹ÈÇ ÃÇÆÊ¾É»ÁËÈ
½Ä¸Æ½Á»½Ì¹ÄÕÆÇ¹ºÇÇº°½ÆÌ»¹ÄÕÆÇÌÈ¹ÃÇ»ÃÁ
ÈÉÇÅÁÊÄÇ»ÁÎÅ¹ÑÁÆ¼ÇÊÈÇ½¹ÉÊÕÃÇÈÇºÌËÇ»ÁÎ
приладів

Продукція стретч-худ
»Á¼ÇËÇ»Ä¸ËÕÊ¸
з наступними розмірами:
Ширина: 1300–1800мм
Товщина: 50–200мкм
t¸ÃÔÎ250–500мм

Відкриття

ФIЗИКО-МЕХАНIЧНI ПОКАЗНИКИ
m`gb`onj`gmhj`

qrperwusd

ÅÏÆÊËÕÈÉÁÉÇÀË¸¼Ì Æ¾Å¾ÆÑ¾
ÌÈÇÀ½Ç»¿ÆÕÇÅÌÆ¹ÈÉ¸ÅÃÌ
ÌÈÇÈ¾É¾ÐÆÇÅÌÆ¹ÈÉ¸ÅÃÌ

МПа

відносне подовження
при розриві, не менше:
ÌÈÇÀ½Ç»¿ÆÕÇÅÌÆ¹ÈÉ¸ÅÃÌ
ÌÈÇÈ¾É¾ÐÆÇÅÌÆ¹ÈÉ¸ÅÃÌ
ÈÉÌ¿Æ ÌËÉÁÅÌ×Ð 
властивості, не менше:
ÈÉÌ¿Æ¾»½ÆÇ»Ä¾ÆÆ¸
ÌËÉÁÅÌ×Ð¹Æ¹ÈÉÌ¼¹

Розтягування


 

%

Одягання




%
≥40%


Загин під
упаковку

onp*bmk|m`r`akhvbk`qrhbnqreio`jsb`k|mhuok*bnj
u`p`jrephqrhjh

qrperwusd

replnga*fmhil*xnj

qrpeiwok*bj`

утримуюче зусилля

Æ¹ÂºÄÕÑ¾

велике

велике

потреба в енергії

ÆÁÀÕÃ¹

висока

ÆÁÀÕÃ¹

ÃÄÕÃÊËÕÀÅÆÉÌÄÇÆ»

найменша

мала

велика

витрата матеріалу

найменша

мала

велика

оптичні властивості

відмінні

хороші

ÆÁÀÕÃ

ручна упаковка

ні

так

так

автоматизація

так

так

так

»Ç½ÇÊËÂÃÊËÕ

так

так

ні

ÈÉÇ½ÌÃËÁ»ÆÊËÕ

_ÑË¼Ç½

_ÑË¼Ç½

_ÑË¼Ç½

безпека

висока

середня

середня

ÅÇ¿ÄÁ»ÊËÕÈ¾É¾ÉÇºÃÁÈ¹ÃÌ»¹ÄÕÆÇ¼ÇÅ¹Ë¾É¹ÄÌ

відмінна

відмінна

ÆÁÀÕÃ¹

Ã¹ÈË¹ÄÕÆ»ÁËÉ¹ËÁ

середні

високі

ÆÁÀÕÃ

ÅÇ¿ÄÁ»ÊËÕ½ÉÌÃÌ

відмінна

відмінна

слабка

упаковка палет різних розмірів

придатний

не придатний

придатна

Флексодрук

dÉÌÃb¹ÑÁÎÄÇ¼ÇËÁÈ»É¾ÃÄ¹ÅÁÆ¹È¹ÃÌ»¹ÄÕÆÂÈÄ»Ï
tÄ¾ÃÊÇ½ÉÌÃÆ¹ÈÄ»Ï½ÇÀ»ÇÄÁËÕ»Á½ÄÁËÁÈÉÇ½ÌÃÏ× À¹ÎÁÊËÁËÁ
»½È½ÉÇºÃÁÈ¾É¾½¹ËÁÆ¾ÇºÎ½ÆÌÆÍÇÉÅ¹Ï×ÈÉÇËÇ»¹É
l¾ËÇ½ÍÄ¾ÃÊÇ½ÉÌÃÌÊÕÇ¼Ç½ÆÈÇÊËÌÈÇ»ÇÊË¹Æ¹ÂºÄÕÑÈÇÈÌÄ¸ÉÆÁÅ
серед замовників, так як завдяки його особливостям процес виробництва
»ÁÎÇ½ÁËÕ»½ÆÇÊÆÇÑ»Á½ÃÁÅ»ÈÇÉ»Æ¸ÆÆÀÆÑÁÅÁÅ¾ËÇ½¹ÅÁ½ÉÌÃÌ
À¹º¾ÀÈ¾ÐÌÅÆÅ¹ÄÕÆÌÊÇº»¹ÉËÊËÕÇÈ¾É¹ÏbÁÃÇÉÁÊË¹ÆÆ¸»ÁÊÇÃÇ¸ÃÊÆÁÎ
Í¹ÉºÇ»ÁÎÅ¹Ë¾É¹Ä» ÆÇ»¾ÊÌÐ¹ÊÆ¾ÇºÄ¹½Æ¹ÆÆ¸ ÀÆ¹ÆÆ¸ÈÉÇÍ¾ÊÇÆ¹ÄÀÅ
співробітників – гарантія високої якості нашої друкованої продукції.
oÉÇ½ÌÃËÁ»ÆÊËÕ
jÄÕÃÊËÕÃÇÄÕÇÉ»
»½½Ç
g»ÇÉÇËÆÁÂ½ÉÌÃ
   

ОСНОВНI ПАРАМЕТРИ ДРУКУ:
l¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆ¹ÑÁÉÁÆ¹½ÉÌÃÌ½ÇÅÅ
l¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆ¹ÑÁÉÁÆ¹Å¹Ë¾É¹ÄÌ Æ¹¸ÃÇÅÌ
ÈÉÇ»Ç½ÁËÕÊ¸½ÉÌÃ ½ÇÅÅ
 rÇ»ÒÁÆ¹»½½ÇÅÃÅ
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n½Æ×ÀÇºÇ»°¸ÀÃÇ»ÁÎÊÃÄ¹½Ç»ÁÎÆ¹ºÌ½Õ¸ÃÇÅÌ»ÁÉÇºÆÁÏË»ÊÃÄ¹½
jÇ¿Æ¾È½ÈÉÁÅÊË»ÇÊ¹ÅÇÊËÂÆÇÉÇÀÉÇºÄ¸Ê»Â»Ä¹ÊÆÁÂÆ½Á»½Ì¹ÄÕÆÁÂ
підхід до зберігання готової продукції. У компанії «Планета Пластик» склад
обладнаний на найвищому рівні.
Ми організували роботу складу таким чином, щоб нашим клієнтам було
Å¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇÀÉÌÐÆÇÊÈ»ÈÉ¹Ï×»¹ËÁÀÆ¹ÅÁ
m¹ÇÊÇºÄÁ»ÌÌ»¹¼ÌÀ¹ÊÄÌ¼Ç»Ì¾Ë¹ÈÀº¾É¼¹ÆÆ¸ÈÉÇ½ÌÃÏqÃÄ¹½¼ÇËÇ»ÇÈÉÇ½ÌÃÏ
компанії «Планета Пластик» працює у відповідності з усіма необхідними вимогами
і з суворим дотриманням встановлених технологічних, технічних, санітарних
ÈÉÇËÁÈÇ¿¾¿ÆÁÎÆÇÉÅqÃÄ¹½ÊÕÃË¾ÉÁËÇÉÇÊÆ¹Ò¾Æ»ÊÅÆ¾ÇºÎ½ÆÁÅÇºÄ¹½Æ¹ÆÆ¸Å
для зберігання та переміщення поліетиленових виробів. Нам важливо, щоб Ви
отримали свій товар цілим та неушкодженим!
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l¹ÃÊÁÅ¹ÄÕÆÇÑ»Á½Ã¹½ÇÊË¹»Ã¹ÈÉÇ½ÌÃÏÈÇÃÌÈÏ¾»«Ï¾ÈÉÇÉÁË¾Ë
bÄ¹ÊÆÁÂ¹»ËÇÈ¹ÉÃË¹ÊÈ»ÈÉ¹Ï¸ÀÆ¹½ÂÆÁÅÁÈ¾É¾»ÀÆÁÃ¹ÅÁ ½ÇÀ»ÇÄ¸×ËÕ
вчасно доставляти готову продукцію по всій Україні.
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