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ПП «Компанія Ануліт» 

Якісні алюмінієві вікна у Львові – гарантія теплоти і комфорту у будинку чи 

квартирі. ПП «Компанія Ануліт» пропонує встановлення бездоганних 

віконних, дверних груп, які будуть слугувати надійно та довго. Крім цього, 

майстри зроблять інші алюмінієві профілі та конструкції, які бездоганно 

впишуться у дизайн та стилістику будинку. 

ПП “Компанія Алуніт” – це український виробник світлопрозорих конструкцій 

з алюмінієвих профільних систем для будівельної галузі.  

Наша компанія є переробником широкого спектру вітчизняних та 

європейських алюмінієвих систем, що дозволяє отримати замовнику 

оптимальний варіант за ціною та якостю. 

За багаторічну виробничу практику підприємством успішно освоєно 

виготовлення конструкцій будь-якого рівня складності. 

Підприємство завоювало довіру своїх клієнтів і зарекомендувало себе як 

надійний партнер серед конкуруючих організацій. 

Переваги алюмінієвих вікон від ПП "Компанія Алуніт" 

Вікна з алюмінію, які пропонує компанія, вирізняються: 

 підвищеною міцністю конструкції; 

 надзвичайно великим експлуатаційним терміном, не втрачаючи 

бездоганного зовнішнього вигляду і характеристик; 

 сучасним зовнішнім виглядом; 

 можливістю пофарбувати рами у будь-який колір; 

 чудовими тепло- і звукоізоляційними характеристиками. 

Саме завдяки такому поєднанню унікальних властивостей вікна алюмінієві 

користуються попитом при склінні комерційних, офісних і адміністративних 

будинків, а також приватних коледжів сучасного дизайну. 

Алюмінієві профілі – легкі та міцні, що дозволяє виготовляти конструкції 

різних розмірів. Крім цього, такі вікна мають високий рівень стійкості до зміни 

температурних режимів. Конструкції зберігають власні характеристики, тому 

можуть встановлюватися у будь-якій кімнаті. 

У залежності від побажань клієнта, а також особливостей конструкції, 

компанія пропонує різні варіанти профільних систем із різною монтажною 

глибиною. 

Крім встановлення якісних вікон,  компанія пропонує: 
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Алюмінієві  двері та вхідні групи. 
Вони як і вікна, виготовляються з 
«теплих» або «холодних» профілів в 
залежності від призначення. Для 
прозорого заповнення 
застосовується склопакет з 
полірованого скла, для глухого або 
непрозорого заповнення- «сендвіч-
панель». Профіль, який  
поставляється є анодованим або 
пофарбованим порошковими 
фарбами   

методом електростатичного напилення. Всі вироби укомплектовуються 

регульованою італійської або німецькою фурнітурою, кути віконних і дверних 

полотен з додатковою фіксацією. Компанія пропонує також послуги з 

установки і гарантійного обслуговування алюмінієвих конструкцій. 

 

Офісні перегородки. Алюмінієвий 
профіль оптимально підходить 
для виготовлення каркаса 
подібних конструкцій. Як 
огороджувальну площину 
конструкції використовують скло, 
оргскло, пористий пластик, а також 
декоративні вінілові панелі. 
Залежно від функціональних 
завдань приміщення можна 
використовувати звичайне 
прозоре скло або спеціальні – із 
затемненням, дзеркальним, 
матовим або фактурним ефектом.  

 

Фасади. У сучасному будівництві 
алюмінієві фасади стають візитною 
карткою чи не кожного житлового або 
громадського будинку. Розглядаючи 
алюміній як матеріал, який 
використовується в будівництві, 
спеціалісти відмічають, що в 
теперішній час алюмінієві фасадні 
конструкції стали важливим 
елементом архітектури і будівництва.   

Суцільноскляні та дзеркальні фасади, скляні дахи і перекриття атріумів, 

прозорі вхідні групи офісних та торгових будівель перетворились в невідємну 

частину сучасного міста. 
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Суцільноскляні конструкції. 
Застосування суцільноскляних 
конструкцій для створення окремих 
приміщень є сучасною перевагою в 
архітектурі, частіше за все для 
громадських приміщень. Але останнім 
часом скляні конструкції стали 
набирати популярність і в приватному 
будівництві.  

Наприклад: душові кабіни, дверні проєми, балкони та інше. Вони ефективно 

дозволяють використовувати денне освітлення, створювати єдиний вигляд 

робочого простору та візуально збільшити приміщення. 

Зимові сади. Зимовий сад – цей 
красивий архітектурний елемент 
зі скляним дахом – користується 
все більшою популярністю в 
Україні. Зимові сади стали 
складовою частиною багатьох 
адміністративних будівель, 
бізнес-центрів, офісів, 
культурних, оздоровчих і 
розважальних центрів, 
спортивних споруд.  

 
Невагома на вигляд, прозора споруда служить органічним продовженням 

приміщення, значно розширюючи його межі.  

ПП "Компанія Алуніт" – компанія, що пропонує бездоганні алюмінієві вікна, 

двері та інші конструкції, які зроблять дім чи квартиру стильними, сучасними 

та комфортними. Переваги продукції: 

 використання лише якісних матеріалів, які гарантують міцність та 

бездоганний зовнішній вигляд конструкцій; 

 доступні ціни на алюмінієві вікна, а також інші послуги і товари; 

 професійне встановлення усіх конструкцій; 

 проведення гарантійного обслуговування; 

 надання консультацій із будь-яких питань, пов’язаних із нашими 

послугами. 

Звернувшись до компанії, можливо отримати не просто товари для 

облаштування дому чи офісу, а справжню якість та тривалий термін 

експлуатації. 

вул. А.Лазаренка 2, офіс 21 
79026 
м. Львів 
Україна 

Тел. (032) 227-48-16 
 (032) 227-48-15 

e-mail: info@alu.net.ua     
 http://www.alu.net.ua/ 
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Нормативно-
правова база 

 

Верховна Рада України прийняла закон про мову 

 
 
Верховна рада прийняла закон про українську мову. Після двох місяців 

розгляду правок, 25 квітня 2019 року народні депутати підтримали посилення 
ролі державної мови майже у всіх сферах життєдіяльності. 

За рішення проголосували 278 народних депутатів. 
Хто говоритиме українською? Всі громадяни України та ті, хто хоче 

стати громадянином України. Серед посадовців українською вільно мають 
розмовляти, наприклад, президент, голова парламенту та його заступники, 
прем’єр-міністр та віце-прем’єри, голови міністерств та усіх державних 
установ, депутати, держслужбовці, посадові особи органів місцевої влади, 
судді та адвокати, викладачі та медпрацівники. 

Де говоритимуть українською? У публічному просторі, державному та 
комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні 
товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і 
обслуговування на транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми 
повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою 
або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів 
також використовуватимуть українську.  На телебаченні, в інтернеті та 
друкованих ЗМІ. Скрізь. Передбачається, що держава гарантує право на 
отримання освіти державною мовою. 

Важливо: ідеться не про примусову українізацію, а про те, що саме 
українська мова є державною. Це нагадування, що спілкуватись у державі її 
державною мовою – це не утиск, це – нормально. ЗМІ та сайти можуть 
видаватись кількома мовами. Але у першу чергу – державною мовою. У 
кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ україномовних газет та 
журналів має бути не менше 50% назв друкованих ЗМІ. Можна видавати 
газету чи журнал у двох чи більше мовних версіях, одна з яких має бути 
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державною мовою. Сайти за замовчуванням спочатку завантажуються 
українською, але можуть мати також інші версії. При цьому українська версія 
має бути за обсягом не меншою за версію іншою мовою. Видавець має 
видавати українською не менше 50% від усіх виданих ним упродовж року 
книжкових видань. Якщо клієнт закладу просить спілкуватись із ним 
українською – це прохання має бути виконане. Якщо клієнт простить 
обслуговувати його іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін – це 
прохання має бути виконане. 

Все це – не поширюється на мову приватного спілкування та релігійних 
обрядів. 

Що робити нацменшинам та тим, хто не знає української? Не 
перейматись та вчитись. Особам, які належать до корінних народів, 
нацменшин, іноземцям та особам без громадянства створюють належні 
умови для вивчення державної мови. Держава гарантує всім громадянам, які 
належать до нацменшин та корінних народів, право на навчання мовою 
нацменшини чи відповідного корінного народу поряд з українською. 
Планується, що для них будуть створювати окремі класи (або групи) із 
навчанням мовою відповідної нацменшини чи корінного народу поряд з 
українською. 

Як будуть контролювати дотримання норм документу? Пропонується 
штрафувати чиновників, депутатів, інших посадових осіб, якщо вони не 
користуються на роботі державною мовою. За публічну образу української 
мови вводиться кримінальна відповідальність – позбавлення волі до трьох 
років, як за публічну наругу над прапором, гербом або гімном України. 

За невиконання вимог закону передбачено штрафи, а також є 
приписка про те, що спроби ввести двомовність чи багатомовність, або 
надати офіційний статус будь-якій іншій мові в усій країні або в окремому 
регіоні – все це прирівнюється до повалення конституційного ладу. За це 
можна отримати до 10 років ув'язнення відповідно до статті 109 
Кримінального кодексу.  

Крім того, якщо документ таки стане законом, в Україні створять 
Нацкомісію зі стандартів української мови, яка опрацьовуватиме та 
затверджуватиме стандарти державної мови (правопис, стандарти 
термінології, підручники та посібники – цим всім займатиметься комісія). 
Також з'явиться посада Уповноваженого із захисту української мови, який 
захищатиме українську мову, усуватиме обмеження у її використанні та буде 
відстоювати права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах 
суспільного життя на всій території України державною мовою. Йому ж можна 
буде скаржитись на всі можливі порушення мовних прав. Від ідеї введення 
"мовних інспекторів", які пропонувались у першій редакції цього документу, 
вирішили відмовитись. 

 
Більш детально за посиланням: 

https://24tv.ua/rada_pidtrimala_zakonoproekt_pro_movu_hto_i_de_musitime_govoriti_u
krayinskoyu_n1042268 
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Анонс 

ФЕСТИВАЛЬ "ФЛЮГЕРИ ЛЬВОВА" 

 

 
 

11-12 травня відбудеться XVIII фестиваль Флюгери Львова у новому 

форматі, та традиційно принесе у місто той самий вітер, що віщує літо. 2019-

й для культового фестивалю — особливий рік, адже відбудеться перезапуск 

Флюгерів, на яких танцювало та грало кілька поколінь містян. Джаз, 

електронна музика, хіп-хоп, інді, драм’н’бейс, фольк, неокласика, пост-панк і 

не лише — лунатимуть цьогоріч у програмі вільної міської події, що запрошує 

своїх відвідувачів зануритися у вібрації та ритми Львова. Також партнером 

проекту відтепер є компанія FatSound, яка забезпечить якісне та надійне 

обладнання для фестивалю. До речі, сцена та формат фестивалю матимуть 

цілком оновлений вигляд. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com

