ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС

07400, Київська обл., м.Бровари, б-р Незалежності,53
т/ф: (04594) 5-12-55, 5-12-57(58)
моб.:(067)246-53-40; (067)246-53-42; (067) 220-69-24

Публічне акціонерне товариство "Броварський завод пластмас" працює на ринку полімерних труб України вже 50 років.
ПАТ "БЗП" - єдиний в Україні виробник ПВХ труб для шнекової кормороздачі та фасанних частин до неї. Найважливішою рисою, що відрізняє
продукцію ПАТ"БЗП", є її якість.Підтвердженням цього є підвищений попит на них на протязі всього терміну їх виробництва. Труби для шнекової
кормороздачі та фасанні частини до них виготовляємо з первинної сировини вищого гатунку і гарантуємо санітарну безпеку нашої продукції.

ТРУБИ НПВХ ДЛЯ ШНЕКОВОЇ КОРМОРОЗДАЧІ ТА ПОЇННЯ ПТИЦІ
Труби НПВХ для шнекової кормороздачі
(з розтрубом)
ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001
Типорозміри труб

Од.вимір

НПВХ 55х2,6 Flex

м/п

Ціна грн
з ПДВ
79,99

НПВХ 76х3,6 Flex

м/п

142,43

НПВХ 90х4,0 Flex

м/п

208,76

м/п

280,50

НПВХ 125х4,8 Flex
* - продукція виготовляється за попереднім замовленням

Муфти та відводи для труб НПІВХ для шнекової
кормороздачі
ТУ У В.2.5.-25.2-00203594.021-2001
Типорозміри

Од.вимір

Ціна грн з ПДВ

Коліно
НПВХ 55 45ºFlex

шт

275,42

НПВХ 75 45ºFlex

шт

390,13
436,06

НПВХ 90 45ºFlex

шт
Муфта

НПВХ 55ºFlex

шт

68,90

НПВХ 75ºFlex

шт

103,36

НПВХ 90ºFlex

шт

116,49

Труби НПВХ для поїння птиці
ТУ 6-05-1576-91
Типорозміри труб

Од.вимір

НПВХ 22*22 2,5 чорна

м/п

НПВХ 22*22 2,5 біла

м/п

Ціна грн з ПДВ

12,67
17,75

Ціни дійсні з 04.02.2016 р
Довжина НПВХ труб для шнекової кормороздачі (стандарта) - 3м
Довжина муфт (стандартна) - 30 см
Колір труб та фасонних частин: білий
Довжина НПВХ труб для поїння птиці (стандартна) - 3,6 м
Колір: чорний, білий.
Можливе виготовлення труб та фаснних частин до них різної довжини за попереднім погодженням із замовником.
Кожна партія супроводжується паспортом про якість. Вся продукція, що виробляється заводом, постійно контролюється
відповідними державними органами - Держстандартом, санітарно-епідеміологічними та екологічними службами.
Головні властивості та переваги труб НПВХ для шнекової кормороздачі
- дуже легкі, питома вага в 5 разів менша від сталевих;
- відсуність всіх вмдів корозії;
- стійкі до стирання;
- висока пружність, труби стійкі до пневмоударів;
- швидко, легко та надійно з`єднуються в розтруб;
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- легко ріжуться, тому можна на місці встановлення швидко укорочувати трубу, що значно зменшує витрати часу та засобів
на її прокладання;
- ультрафіолетостйкі, не диформуються під дією сонячного світла.

