


ТЕНТОВА КОМПАНIЯ «ТЕНТ СТРОЙ» – ЛIДЕР 
СЕРЕД ВИРОБНИКIВ ТЕНТIВ I ВИРОБIВ IЗ ПВХ-ТКАНИНИ В УКРАÏНI. 

Ми пропонуємо найкращу якiсть, 
термiни виробництва i цiни на тентовi вироби:

Автомобiльнi тенти на зерновози, КАМАЗи, причепи
Захиснi накидки, чохли, укриття
Будiвництво каркасно-тентових конструкцiй: ангарiв, зерносховищ, складiв
Ремонт i гiдроiзоляцiя покрiвлi ангарiв
Виготовлення та монтаж тенту на каркас замовника
Промисловi штори, стiни, завiси
Штори та м’якi вiкна на альтанки, веранди, лiтнi тераси
ПВХ тканини i плiвки
    



Ще в далекому 2008 роцi ми — «Тент Строй Украïна» — вирiшили, що нашою 
вiдмiнною рисою буде якiсть та праця на совiсть. За цей час багато що змi- 
нилося: колектив вирiс в 11 раз, маленьке виробниче примiщення змiнилось 
на величезний ангар, ми стали найбiльшим виробником тентiв в Украïнi. 
Та одне залишилось незмiнним — нам не соромно дивитись клiєнту в очi. 

Ми з гордiстю показуємо нашi вироби та побудованi об’єкти, дiлимося своïм 
досвiдом з iншими, беремося за складнi задачi, вiд яких iншi вiдвертаються. 
Наша основна цiннiсть — це люди, вiдносини та щира вiдданiсть працi.

В 2020 роцi ми з подивом виявили, що кожен 4 клiєнт приходить по 
рекомендацiях, позитивних вiдгуках i досвiду iнших спiвпрацi з нами. 
В «Тент Строй Украïна» вiдкритi до ваших звернень, будь ви невеликий 
пiдприємець чи мiжнародний холдинг. Впевненi, що зможемо дати 
оптимальне рiшення саме вашоï задачi.

Запрошуємо Вас до спiвпрацi !



НАШІ 
ДОСЯГНЕННЯ:

НАШІ 
ПЕРЕВАГИ: ЗНИЖКИ 

ПОСТIЙНИМ 
КЛIЄНТАМ

11820
КЛIЄНТIВ 
ПО ВСIЙ УКРАЇНI

ТКАНИНИ ПЕРЕРОБЛЕНО У ВИРОБИ. 
НАБИЛИ ВСI МОЖЛИВI ШИШКИ! 

38 684 
ВИРОБIВ 
ВИГОТОВЛЕНО

КРАЩА В УКРАÏНI
ЦIНА / ЯКIСТЬ 

2008
ПРАЦЮЄМО 
З 2008 РОКУ

БЕЗКОШТОВНА 
ДОСТАВКА ТЕНТА 
В ВАШЕ МIСТО

ШИРОКИЙ ВИБIР. 
17 КОЛЬОРIВ, 
4 ТИПИ ТКАНИНИ

ПОТРIБНО ТЕРМIНОВО? 
ВИГОТОВЛЕННЯ ВIД 
1 РОБОЧОГО ДНЯ

ДОПОМОЖЕМО З ВИБОРОМ. 
ПРАЦЮЮТЬ ПРОФЕСIЙНI 
IHЖЕНЕРИ ТА КОНСУЛЬТАНТИ

ПРАЦЮЄМО 
НА СОВIСТЬ 

МИ – ВИРОБНИКИ ТЕНТIВ 
I IМПОРТЕРИ ПВХ-ТКАНИНИ



Забезпечать 100% ЗАХИСТУ вiд дощу та снiгу

СЛУЖИТИМУТЬ вiд 5 до 10 РОКlВ

ВИТРИМАЮТЬ температуру вiд -30°С до +70°С

Набагато ВИГIДНIШЕ аналогiв

Термiн ВИГОТОВЛЕННЯ вiд 1 ДНЯ

АВТОМОБIЛЬНI НAКИДКИ
на зерновози, КАМАЗи, причепи



АВТОМОБIЛЬНI ТЕНТИ

100% ЗАХИСТ вiд дощу та снiгу

Оптимальна цiна/якiсть

СЛУЖИТИМУТЬ 5-9 рокiв

Термiн ВИГОТОВЛЕННЯ 1-2 дня

ЗНИЖКИ постiйним клiєнтам

ЯКIСНА фурнiтура



Металопрокату
Добрив

Сiна та деревини
Будівельних матерiалiв

Сiльськогосподарськоï технiки
Станкiв та агрегатiв

ЗАХИСНІ НАКИДКИ, ЧОХЛИ, УКРИТТЯ
Забезпечать 
100% ЗАХИСТУ 
вiд дощу та снiгу

Захистять вiд 
ОБМЕРЗАННЯ 
поверхнi

СЛУЖИТИМУТЬ 
вiд 5 до 10 РОКIВ

НЕ ТРIСКАЮТЬСЯ 
на сонцi та морозi

Використовуються для захисту

СТIЙКI до 
агресивних 
середовищ



БУДІВНИЦТВО 
КАРКАСНО-ТЕНТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ:

ангарiв, зерносховищ, складiв, 
спортивних i виставкових 
майданчикiв

16 роiкiв досвiду
Наявнiсть будiвельноï лiцензiï
Своя проектна i виробнича група
Всi iнженери i робочi мають сертифiкати
Використовуємо лише високоякiснi перевiренi матерiали
Пiскоструминна обробка металоконструкцiй 
+ обробка антикорозiйною фарбою
Гарантiя надiйностi каркаса вiд 10 рокiв!
Дотримуємося всiх будiвельних норм
Вартiсть замовлення в процесi будiвництва не збiльшиться!



Протiкає дах? Псується майно?
Ремонт ангару здiйснюється шляхом накривання його ПВХ-тканиною. Такий метод 
ремонту ангарiв, складiв, зерносховищ та iнших будiвель розроблений, успiшно 
випробуваний i застосовується нами протягом 12 рокiв. Вже понад 200 ангарiв 
вiдремонтовано по всiй Украïнi. З 2008 року жоден з них не почав протiкати.

РЕЗУЛЬТАТ:

100% 
ЗАХИСТ 
вiд протiкання

Термiн придат-
ностi покрiвлi 
продовжується 
на 10-15 рокiв

Ви отримуєте майже 
новий ангар, склад, 
зерносховище за 7-14 
днiв за цiною ремонту

На час ремонту 
НЕ потрiбно 
РОЗКРИВАТИ 
ангар

Лаковий шар ЗАХИЩАЄ 
ПВХ-покриття вiд 
УФ-променiв. Тканина 
не розсихається

Нова покрiвля 
ВИТРИМУЄ ВIТРОВI 
навантаження (навiть 
морськi шторми)

Теча в 12 мiсцях

ДО ремонту

Течу усунено на 100%. Гарантiя 3 роки 

ПIСЛЯ ремонту



КОМПЛЕКТНІСТЬ 
РЕМОНТНИХ РОБІТ

Замiр, огляд i оцiнка надiйностi конструкцiї i несучих елементiв.
Складання креслень i робочої документацiї.
Виготовлення тентового покриття.
Виготовлення металевих ферм для надiйного 
крiплення тенту до конструкцiї ангару.
Пiдготовка поверхнi покрiвлi: усунення пошкоджень, саморiзiв, 
що стирчать, та гострих зламаних кутiв, монтаж вiдсутнiх елементiв.
Монтаж пiдсилень на стику гострих кутiв покрiвлi.
Монтаж металевих ферм.
Монтаж тентового покриття.
Спайка тентових клапанiв.



ВИГОТОВЛЕННЯ 
ТА МОНТАЖ 
ТЕНТУ НА КАРКАС
ЗАМОВНИКА

ДЕМОНТАЖ старого покриття 
(за потреби)

ВИГОТОВЛЕННЯ тентового покриття

ВСТАНОВЛЕННЯ тенту НА ВАШ КАРКАС

КОНСУЛЬТАЦIЯ з установлення

Ви можете обрати одну з послуг 
або все «ПIД КЛЮЧ»:

Оптимальнi ЦIНИ

Термiн служби 
5-12 рокiв

Виготовлення та 
монтаж до 14 днiв

100% захист 
вiд дощу та снiгу

Працюємо 
по всiй Українi

Зручна форма оплати

Монтуємо понад 100 
об’єктiв на рiк

Гарантiя вiд 3 рокiв



Навiси для автомобiлiв
Торговi майданчики

Лiтнi майданчики кафе, ресторанiв
Навiси спортивних трибун

Бази вiдпочинку, пляжнi навiси
Сцени, подiуми

ТЕНТОВІ НАВІСИ

Сфери використання

ТЕРМIН 
СЛУЖБИ 
вiд 7 рокiв

100% 
ЗАХИСТ 
вiд опадiв

ЛЕГКИЙ монтаж
/демонтаж 
(1 день)

Можливiсть 
БРЕНДУВАННЯ

КРАЩА ЦIНА – 
самi поставляємо 
ПВХ-матерiал

Бiльше 25 
КОЛЬОРIВ 
на вибiр



ПРОМИСЛОВІ ШТОРИ, СТІНИ, ЗАВІСИ

ТЕРМIН експлуатацiï
7-12 рокiв

100% ЗАХИСТ 
вiд опадiв та вiтру

Не пiдтримують 
ГОРIННЯ

ЛЕГКИЙ 
монтаж та демонтаж

ЗНИЖУЮТЬ ВИТРАТИ 
на опалення примiщення

Не пiдтримують 
ГНИТТЯ ТА ГРИБОК

ВИТРИМУЮТЬ 
вiд -30°С до +70°С

ЛЕГКЕ 
миття

Можливiсть
БРЕНДУВАННЯ



ШТОРИ 
ТА М’ЯКІ ВІКНА

на альтанки, веранди, лiтнi тераси

ЗАХИЩАЮТЬ вiд 
атмосферних опадiв

ЗАХИЩАЮТЬ вiд 
вiтру, пилу, комах

ПРОСЛУЖАТЬ 
5-10 рокiв

ПРОСТИЙ 
монтаж /демонтаж

Витримують 
вiд -30°С до +70°С

Якiсна європейська 
ФУРНIТУРА

Бiльше 20 
КОЛЬОPIВ на вибiр

ДОСТАВКА 
по всiй Украïнi



ПВХ ТКАНИНИ І ПЛІВКИ Ми абсолютно впевненi в якостi тканини ПВХ, 
яку пропонуємо вам, бо вже понад 10 рокiв 
ми виготовляємо з цього матерiалу тентовi вироби 
i не маємо нарiкань вiд наших замовникiв.

Європа, 650 г/м2 Азiя, 650 г/м2 i 700 г/м2 Азiя, 630 г/м2 Прозора плiвка, 650 г/м2

Обирайте якiксть, перевiрену часом!



НАЙБIЛЬША ЦIННIСТЬ ДЛЯ НАС – ЦЕ БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦIЯ, 
ЩО ВIДОБРАЖУЄТЬСЯ В СХВАЛЬНИХ ВIДГУКАХ КЛIЄНТIВ.

КОЖЕН 4-Й КЛIЄНТ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО НАС ЗА РЕКОМЕНДАЦIЄЮ.



За 13 рокiв до компанiï «Тент Строй Украïна» звернулися понад 12 000 клiєнтiв по всiй Украïнi, 
вiд приватних осiб, фермерiв, власникiв СТО до мiжнародних корпорацiй та холдингiв.


