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Товариство з додатковою відповідальністю БУЛАТ
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тел/факс : (03551) 5-13-00

w w w.bulat.te.ua
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Товариство з додатковою відповідальністю «Булат» є одним з небагатьох ливарних підприємств
Західної України. Ливарну справу було започатковано 60 років тому відкриттям чавунно-ливарного цеху,
в якому виготовлялись вироби для сільгосптехніки: шестерні, зірочки, півмуфти, корпуси підшипників,
кронштейни, та ін. У 1991 році почав роботу сталеплавильний цех, освоєна технологія виплавки сталі в
дугових сталеплавильних печах.
За період діяльності ТДВ «Булат» завоювало довіру та прихильність клієнтів і партнерів.
Основними напрямками роботи є виробництво ливарних виробів із чавуну та сталі, термообробка,
металообробка (токарні, фрезерні, зварювальні, складальні та ін. роботи). Наші працівники — інженери з
великим досвідом роботи та висококваліфіковані робітники, більшість з яких працюють на підприємстві
роками. Ми постійно вдосконалюємо наші знання ливарної справи, вивчаючи досвід західних партнерів,
освоюючи нові технології. Працюємо над покращенням якості виробів, використовуючи дані сучасної
заводської лабораторії та відділу технічного контролю. Нашими партнерами є провідні машинобудівні,
будівельні, газопостачальні, сільськогосподарські організації. Замовниками є підприємства України, Росії,
Грузії та ЄС. Продукція виготовлена з наших виливок поставляється до Туреччини, Польщі, Чехії,
Німеччини , Казахстану, Туркменістану, Молдови.
Для збільшення об'ємів виробництва в 2018 р. введена в експлуатацію індукційна плавильна піч
Indemak Duet Power продуктивністю 2т металу в годину.

ТДВ «Булат» стало переможцем регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу

«100 кращих товарів України-2015»
Унікальний тристоронній годинник 28 вересня 2014
року відкрили на бульварі Тараса Шевченка у місті
Тернополі. Виготовленням ливарних елементів
годинника та несучої металоконструкції займалось
ТДВ «Булат».

Старовинні гармати, що встановленні в Мукачеві,
були виготовленні в 2016 році та стали однією
з прикрас місцевого замку Паланок.

Новинки 2019

В 2019 р. ТДВ «Булат» почало виготовляти чавунні дверки з термосклом для камінів. Можливість
спостерігати за палаючими полінами робить камін дуже привабливим для господарів будинку та
створює атмосферу затишку.
Щоб герметизація пічних дверцят була якомога краща, в якості ущільнювачів використовується
термостійкий шнур. Термостійке скло Neokeram (Японія) +750°С є одним з найкращих у світі по
технічних та технологічних характеристиках . Термостійка фарба +600°С (Польща) отримала виключно
схвальні відгуки від клієнтів та застосовується в суміжній продукції нашого виробництва. Подача
повітря забезпечується вмонтованим шибером в нижній частині конструкції дверки.

Чавунні дверки з термосклом для камінів

Габаритні розміри, мм

600Х490 мм.

Монтажні розміри, мм

550Х450 мм.

В комплект входить :
-Дверка з термосклом
-рама
-ручка
-зольник
-шибер
Артикул

87

Габарити, мм

Дверка спарена арочна «Микулин»
з термосклом та глуха

Габарити, мм

Зовнішні
330*530
Монтажні
230*430

Вага дверки із термсклом 12,8 кг.
Вага дверки глухої 13,2 кг.
К-сть на піддоні

70 шт.

Арочні двері на тлі інших виробів аналогічної спрямованості
виділяються своїм незвичним зовнішнім виглядом та
індивідуальним стилем. Нова модель дверки виготовлена, як з
термостійким склом, так і в бюджетному варіанті. Виріб
покривається вогнетривкою фарбою +800°С
Термостійке скло витримує температуру +750°С

Плита двоконфорна
з візерунком “Булат”

Габарити, мм

710*410*15

Вага 17,5 кг.

Плита
однокамфорна тандирна

Опис
Представлена в новому унікальному дизайні. Збільшена
товщина плити дозволяє підвищити термін використання,
а також запобігає температурним деформаціям.
Виріб очищений від піску та не містить газових та
шлакових включень.
К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

06в

Габарити, мм
Опис
Діаметр камфорок/
Прeдставлeна
зі збільшeним посадочним отвором та додатковою
посадочний отвір, мм

70/68
170/150
250/230
340/310
410*410*15

камфоркою для обємного та вeликогабаритного посуду.
Використовується як елемент тандиру в домашніх печах-камінах.
Вага 12,6

АРТИКУЛ:

кг.

К-сть на піддоні

100 шт.

12н

Дверка топочна з
термосклом «Замкова»

Габарити, мм

Зовнішні
400*400 мм
Монтажні
350*350 мм

АРТИКУЛ:

84

Нова модель дверок з термосклом, в котрій враховано всі
пропозиції та побажання клієнтів. Збільшені розміри
оглядового вікна дозволяють завантажувати максимально
габаритні види палива. Вдосконалена система регулювання
подачі повітря та запірний пристрій, що забезпечує
максимальну герметичність.
Виріб покривається вогнетривкою фарбою +800°С
Термостійке скло витримує температуру +750°С

Дверка топочна « Замкова »
глуха

Габарити, мм

Зовнішні
400*400 мм
Монтажні
350*350 мм

АРТИКУЛ:

83

Нова модель бюджетної топочної дверки. Збільшені
розміри топки дозволяють завантажувати максимально
габаритні види палива.
Виріб покривається вогнетривкою фарбою +800°С

ПЛИТИ ЧАВУННІ
Плити формуються в піщано-бентонітові форми. Даний тип форм порівняно з кокільним
литвом, забезпечує відсутність мікротріщин, які впливають на механічну стійкість та деформацію
під час експлуатації, а в порівнянні з виготовленням по пінополістирольних моделях чи в холоднотвердіючі суміші на 30-40% дешевшу ціну.
Продукція очищена від піску та не містить газових чи шлакових включень. Плити одноконфорні
з пазами (фельцами) дозволяють підбирати потрібний вам розмір для монтування, оскільки
можуть стикуватись між собою та з глухими плитами.
Плита двохконфорна
Діаметр камфорок/
посадочний отвір, мм

70/68
170/150
250/230
Плита глуха

Габарити, мм

АРТИКУЛ:

06

580*340*15 мм

100 шт.
100 шт.

710*410*15 мм

22 кг

80 шт.

18

Вага, кг

К-сть на піддоні

ПД-2

АРТИКУЛ:

100 шт.
100 шт.

09

620*320*15 мм

17,5 кг
11,7 кг

620*190*15 мм

7,7 кг

200 шт.

07

710*410*15 мм

Габарити, мм

Діаметр камфорок/
посадочний отвір, мм

620*320*15 мм

70/68
170/150
250/230 *

410*370*15 мм

Плита глуха з візерунком Булат

К-сть на піддоні

17,1 кг
12,4 кг

710*410*15 мм

Габарити, мм

Плита одноконфорна

Вага, кг

410*410*15 мм
360*370*15 мм
Габарити, мм

710*410*15 мм

Вага, кг

К-сть на піддоні

08

АРТИКУЛ:

13,1 кг
10,45 кг

100 шт.
150 шт.

05

9,1 кг
9,6 кг

150 шт.
150 шт.

16

Вага, кг

17,5 кг

К-сть на піддоні

100 шт.

12

17
АРТИКУЛ:

09в

* — немає для артикулу 05

КОЛОСНИКОВІ РЕШІТКИ ТА ОДИНАРНІ КОЛОСНИКИ
Колосникова решітка посилена

Решітка з додатковими перемичками, що
забезпечує збільшення терміну
експлуатації та максимального
збереження механічних властивостей.

Габарити, мм

АРТИКУЛ:

3,5 кг

300 шт.

01

350*205 мм

4,5 кг

300 шт.

35

300*260 мм

5,4 кг

300 шт.

38

300*100 мм

2,4 кг

400 шт.

122

290*180 мм

4,9 кг

300 шт.

101

420*190 мм

6,92 кг

300 шт.

110

290*90 мм

2,54 кг

300 шт.

174

416*105 мм

4,2 кг

300 шт.

173

366*153 мм

5,25 кг

300 шт.

113

416*190 мм

8,3 кг

200 шт.

102

516*190 мм

9,9 кг

200 шт.

103

366*190 мм

7,0 кг

300 шт.

108

466*190 мм

9,12 кг
16,5 кг

300 шт.

107

50 шт.

118

Габарити, мм

Вага, кг

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

3,8 кг
3,5 кг

300 шт.

28

400 шт.

27

500 шт.

26

225*165 мм

2 кг
1,37 кг

500 шт.

26н

185*135 мм

1,8 кг

500 шт.

014

238*138 мм

2,1 кг

500 шт.

016

253*160 мм

2,8 кг

500 шт.

22

317*160 мм

3,2 кг

500 шт.

023

280*167 мм

3,2 кг

500 шт.

36

290*220 мм
270*190 мм
225*165 мм
Використовується здебільшого в
невеликих побутових печах та
твердопаливних котлах. Найбільшою
популярністю користується в західних
регіонах та на Закарпатті

К-сть на піддоні

300*205 мм

616*190 мм

Колосникова решітка

Вага, кг

Колисникова решітка кругла

310*280 мм

К-сть на піддоні

Вага, кг

Габарити, мм

3,9 кг

300 шт.

АРТИКУЛ:

34

Решітка масово використовується в буржуйках та невеликих котлах.

Колисникова решітка типу
НИИСТУ

40 шт.
40 шт.

104

40 шт.
100 шт.

111

440*210 мм

21,2 кг
9,5 кг

525*210 мм

16 кг

60 шт.

158

608*260 мм

Колосник одинарний

К-сть на піддоні

Вага, кг

Габарити, мм

112

182

АРТИКУЛ:

0,55 кг
0,65 кг

1000 шт.
1000 шт.

300

1000 шт.
1000 шт.

300/1

350*30 мм

0,85 кг
0,9 кг

400*30 мм

1,2 кг

1000 шт.

400/1

300*28 мм
350*28 мм
300*30 мм
Даний колосник дає змогу коректувати
розмір топки при будівництві печі чи
розробки котла. Для урізноманітнення
вибору та побажань клієнтів колосники є
двох видів (посилені та звичайні) в
залежності від габаритів.

АРТИКУЛ:

24,5 кг
21,2 кг

608*312 мм
608*272 мм

Використовуються у твердопаливних
котлах. Завдяки масивним ребрам
жорсткості забезпечує
довготривалість в експлуатації.

К-сть на піддоні

Вага, кг

Габарити, мм

350

350/1

ЗАСУВКИ ЧАВУННІ
Засувка чавунна

Умовний
Монтажні
Габарити, мм розміри, мм прохід,мм

335*180 280*180 230*125
335*230 260*230 220*165
Відноситься до категорії запірної
арматури, вмонтованої в повітропровід
опалювального приладу. Перевагою даної
засувки є суцільно відлита чавунна рама,
яка додає міцності та стійкості до
деформацій

265*190 180*190 125*125
290*190 230*190 150*210

Вага, кг

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

2,9 кг
3,6 кг

320 шт.
280 шт.

40

2,1 кг
2,8 кг

350 шт.
350 шт.

50

49

51

ДВЕРКИ ПІЧНІ

Дверка спарена «Елегант»

Габарити, мм

Опис

270*490

Дверки з рукояткою-маховичком «Елегант» користуються
великою популярністю на півдні та сході країни.

Монтажний розмір:

212*432

Вага, кг

9,7 кг
Дверка топочна «Елегант»

Вага, кг

Габарити, мм

270*250
Монтажний розмір:

4,6 кг

К-сть на піддоні

100 шт.
К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

65

АРТИКУЛ:

62

225*225
Дверка піддувальна «Елегант»

Вага, кг

Габарити, мм

270*160
Монтажний розмір:

3,4 кг

К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

63

215*130
Дверка топочна “Модерн“

Габарити, мм

265*250
Монтажний розмір:

225*215

Опис

Дверки серії “Модерн” 2018 року випуску із новітнім та
незвичайним орнаментом, що виділяє їх серед аналогічних
виробів .
АРТИКУЛ:

Вага 4,8 кг.
К-сть на піддоні

Дверка піддувальна “Модерн“

72к

Габарити, мм

265*165
225*130

АРТИКУЛ:

Вага 3,5 кг.

Монтажний розмір:

Дверка спарена «Модерн»

200 шт.

К-сть на піддоні

200 шт.

73к

Габарити, мм
АРТИКУЛ:

265*480

Вага 9,6 кг.

Монтажний розмір:

225*445

К-сть на піддоні

75к
100 шт.

ДВЕРКИ ПІЧНІ
ДВЕРКИ З ЗАЖИМОМ “ПОЛІСЬКІ”
Дверки топочні , піддувальні та спарені Поліські користуються великою популярністю в регіонах густонаселених лісами.
Великий розмір топки дозволяє завантажувати максимально габаритні види палива, чавунна планка та зажим забезпечує надійну
герметичність та є досить комфортним при відкриванні-закриванні.

Дверка спарена
«Поліська»

Габарити, мм

270*410

Дверка топочна «Поліська»

Дверка піддувальна
мала «Поліська»

Габарити, мм

Монтажний
розмір, мм

205*370

Монтажний
розмір, мм

Вага, кг

11 кг

Вага, кг

К-сть на піддоні

100 шт.

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

СП

АРТИКУЛ:

365*330

280*255

10,4 кг

100 шт.

П-3

335*290

280*235

7,7 кг

100 шт.

ОД

270*240

205*200

6,7 кг

150 шт.

П-1

Габарити, мм

270*200

Монтажний
розмір, мм

205*105

Вага, кг

4,5 кг

К-сть на піддоні

150 шт.

АРТИКУЛ:

П-2

Усі дверки витримують довгу експлуатацію та термічні навантаження, зберігаючи герметичність.
Відсутність деформації в площині рамки позволяє надійно та безпроблемно виконувати її монтаж. При
потребі комплектуються додатковими кутниками, що значно полегшує їх установку.
Тарілка-гриль чавунна
для відкритого вогню

Габарити, мм

Діаметр 440 мм,
Глибина 32 мм

Незамінна річ для відпочинку на свіжому повітрі.
Використовується для приготування картоплі,
м'яса, овочів тощо.
Виготовляється з чавуну , додатково проходить термообробку,
що запобігає корозії та збільшує в рази термін її використання.
Оснащена ніжками та ручкою.
Додатково можна придбати сумку-чохол.

ДВЕРКИ ПІЧНІ
ДВЕРКИ ТОПОЧНІ, ПІДДУВАЛЬНІ, СПАРЕНІ ТА ПРОЧИСНІ “ВИШИВАНКА”
Дверки серії “Вишиванка” із сучасним українським орнаментом. Унікальний продовгастий гачок значно зменшує
теплопередачу та сприяє усуненню опіків при відкриванні. Прочисна дверка доповнює комплектацію при купівлі дверей цієї серії.

Дверка спарена «Вишиванка»

Габарити, мм

Вага, кг

9,1 кг

265*480

К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

75

Монтажний розмір:

225*445

Дверка спарена з термосклом «Вишиванка»

Вогнетривке скло NEOKERAM +750°С
Вогнетривка фарба +800°С

Габарити, мм

270*490

Вага, кг

9,04 кг

К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

78

Монтажний розмір:

225*445
Дверка топочна«Вишиванка»

Габарити, мм

265*250

Вага, кг

4,6 кг

К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

72

Монтажний розмір:

225*212
Дверка топочна
з термосклом «Вишиванка»

Габарити, мм

270*255

Вага, кг

4,94 кг

К-сть на піддоні

150 шт.

АРТИКУЛ:

77

Монтажний розмір:

225*212
Дверка піддувальна «Вишиванка»

Габарити, мм

265*165

Вага, кг

3,3 кг

К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

73

Монтажний розмір:

Дверка прочиcна «Вишиванка»

225*130

Габарити, мм

160*125
Монтажний розмір:

138*98

Вага, кг

1,8 кг

К-сть на піддоні

300 шт.

АРТИКУЛ:

76

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Комплектуючі для тракторів та ґрунтообробної техніки іноземних та вітчизняних виробників.

Противага ліва L38449
Противага права L38450

Габарити, мм

525*490 мм
525*490 мм

Вага, кг

50 кг

К-сть на піддоні

20 шт.

10 лівих, 10 правих

АРТИКУЛ:

207
206

Противага ліва L38449 та права L38450 використовується як навіс на передню частину тракторів John Deere
усіх серій для запобігання підняття техніки під час польових робіт.

Противага тракторна колісна

Габарити, мм

Ø845*300 мм

Вага, кг

625 кг

К-сть на піддоні

2 шт.

АРТИКУЛ:

204

Противага колісна використовується у внутрішній частині заднього колеса трактора “John Deere” 8 та 9 серії задля
кращого зчеплення техніки з ґрунтовим покриттям у польових умовах.

Противага тракторна колісна

Габарити, мм

Ø700*400 мм

Вага, кг

57,5 кг

К-сть на піддоні

6 шт.

АРТИКУЛ:

208

Противага трактора колісна використовується на зовнішній частині заднього колеса трактора “John Deere” 6 та 7 серії задля
кращого зчеплення техніки з ґрунтовим покриттям у польових умовах.

Каток шпористий Farmet

Габарити, мм

Ø400*77 мм

Вага, кг

16,6 кг

К-сть на піддоні

30 шт.

АРТИКУЛ:

201

Каток шпористий використовується у ґрунтообробні техніці “FARMET” для розпушування ґрунту. Внутрішня частина обробляється
а відцентровується механічно, що сприяє збільшенню терміну експлуатації.

Каток шпористий Strom

Габарити, мм

Ø330 мм

Вага, кг

11,2 кг

К-сть на піддоні

50 шт.

АРТИКУЛ:

203

Каток шпористий використовується у ґрунтообробні техніці марки «BEDNAR»,«STROM» для розпушування ґрунту.
Внутрішній отвір розміром 40х40 мм.

Диск сколювач КЗК-6.05.00.002

Габарити, мм

Ø470 мм
Ø360 мм
Диск ущільнювач КЗК-6.05.00.001

Габарити, мм

Ø450 мм
Ø360 мм

Вага, кг

12,5 кг
6,7 кг
Вага, кг

24,6 кг
18 кг

К-сть на піддоні

30 шт.
30 шт
К-сть на піддоні

30 шт.
30 шт

АРТИКУЛ:

215
215.1
АРТИКУЛ:

216
216.1

Диск сколювач та ущільнювач використовується у ґрунтообробній техніці вітчизняного виробництва марок КЗК -6. Внутрішній отвір обробляється
механічним способом, що сприяє кращому балансуванню та тривалому використанню.

ЛИТВО ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Люк телефонний легкий
(із запірним пристроєм на чавунній кришці
і внутрішньою стальною кришкою)

Навантаження
номінальне - 6,7т

Люк телефонний важкий
(із запірним пристроєм на чавунній кришці
і внутрішньою стальною кришкою)

Навантаження
номінальне - 17т

Дощоприймач великий 2010
Навантаження
номінальне - 25т
Дощоприймач малий
2010
Навантаження
номінальне - 25т
Дощоприймач малий
Навантаження
номінальне - 25т

Решітка водостічна
Навантаження
номінальне - 15т

Габарити, мм

корпус: Ø765, H=90 мм
кришка: Ø670 мм

Габарити, мм

корпус: Ø830, H=130 мм
кришка: Ø670 мм

Габарити, мм

корпус: 900*565*120 мм
кришка: 800*400*40 мм

Габарити, мм

корпус: 640*485*115 мм
кришка: 575*295*40 мм

Габарити, мм

корпус: 650*550*125 мм
кришка: 480*380*40 мм

Габарити, мм

160*500 мм
130*500 мм

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 шт.

ЛТЛ

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 шт.

ЛТВ

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

12 шт.

451

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

452

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

454

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

200 шт.
200 шт.

41
42

Решітки водостічні використовуються для відводу стічних вод з проїжджої частини доріг, встановлюються в жолоб на автостоянках, заправках,
парковках, заїздах у двір.

Скоба ходова

для ревізії оглядових колодязів

Габарити, мм

183*290 мм

К-сть на піддоні

500 шт.

АРТИКУЛ:

420

Скоба встановлюється в каналізаційні колодязі для забезпечення спуску і підйому обслуговуючого персоналу а також для ревізії оглядових колодязів.

Воронка водостічна ВР-100

Габарити, мм
дощоприймач конусний з кришкою

Ø300-Ø100/Ø350

Воронки водостічні використовуються для відводу води з дахів будинків. Стійкі до корозії та деформацій.

К-сть на піддоні

500 шт.

АРТИКУЛ:

420

ЛИТВО ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Люки чавунні для оглядових колодязів та дощоприймачі використовуються для підземних інженерних міських комунікацій:
теплових, газових і кабельних мереж, водопроводу, каналізації. Встановлюються в зоні зелених насаджень, пішохідній зоні, на
автостоянках, тротуарах і проїжджій частині міських парків, на міських автомобільних дорогах з інтенсивним рухом, магістральних
дорогах, а також в зоні високих навантажень (аеродроми, доки) згідно проекту . Також є можливість встановлення
антивандального запірного пристрою, що ускладнює крадіжку виробу.

В залежності від класу навантаження люки поділяються на :
Найменування /тип
Легкий малогабаритний
люк ЛМ*(А15)

Навантаження
номінальне, кН

Повне відкриття D,
не менше, мм

Глибина установки
кришки в корпусі h,
не менше, мм

Рекомендоване місце встановлення

20

Зона зелених насаджень, пішохідна зона

450
15

Легкий люк Л(А15)

550

Середній люк С(В125)

125

550

25

Автостоянки, тротуари і проїжджа
частина міських парків

Важкий люк Т(С250)

250

550

35

Міські автомобільні дороги
з інтенсивним рухом

Тип люка вибирають в залежності від інженерних мереж і місця встановлення згідно ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99), це
може бути для водопроводу, пожежного гідранту; побутової і виробничої каналізації, дощової каналізації, теплової мережі, газової
мережі, міської кабельної мережі

Люк каналізаційний легкий
малогабаритний
Клас навантаження: Л(А15)

Люк каналізаційний легкий
Клас навантаження: Л(А15)

Люк каналізаційний середній
Клас навантаження: С(B125)

Люк каналізаційний важкий
Клас навантаження: Т(С250)

Габарити, мм

корпус: Ø680, H=50 мм
кришка: Ø620 мм

Габарити, мм

корпус: Ø760, H=70 мм
кришка: Ø580 мм

Габарити, мм

корпус: Ø720, H=70 мм
кришка: Ø580 мм

Габарити, мм

корпус: Ø840, H=100 мм
кришка: Ø580 мм

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

ЛКП60

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

ЛКЛ47

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

ЛКС

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 шт.

ЛКB20

ЛИТВО ДЛЯ ГАЗОВИХ ГОСПОДАРСТВ
Ковера і люки газові чавунні оглядових колодязів використовуються для підземних газових інженерних
комунікацій. Встановлюються в зоні зелених насаджень, пішохідній зоні , на автостоянках, тротуарах і проїжджій
частині міських парків, на міських автомобільних дорогах з інтенсивним рухом згідно проекту, а також згідно ДСТУ Б
В.2.5_26:2005 . Навантаження номінальне 25 кН.
Ковер газовий
Навантаження номінальне
- 250кН.

Люк важкий для газової
мережі ДУ700
Навантаження номінальне
- 250кН

Габарити, мм

корпус: Ø300/Ø235 мм
висота: Ø250 мм
кришка: Ø200 мм

Габарити, мм

корпус: Ø850 мм
кришка: Ø730 мм
( Ø лазу 700 мм )

Литво для запірної арматури

Габарити, мм

Литво корпусів фільтра, шарових кранів,
регуляторів, клапанів діафрагми.

К-сть на піддоні

20 шт.

К-сть на піддоні

8 шт.

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

505

АРТИКУЛ:

ЛГВ

АРТИКУЛ:

до 1 т

Запірна арматура загальнотехнічного призначення використовується при транспортуванні неагресивних
рідин і газів, а також для умов високого тиску, низьких і наднизьких температур, вакууму тощо.

Електроди анодні серії ЗФС

Габарити, мм

Ø65*1500 мм

К-сть на піддоні

24 шт.

АРТИКУЛ:

470

Електроди серії ЗФС використовуються як анодні заземлення при електрохімічному захисті підземних металевих споруджень від
корозії. Заземлювач призначений для роботи в комплекті з установками катодного захисту в різноманітних кліматичних зонах.
Кількість електродів визначається проектом на електрохімічний захист.
Виріб виготовляється з залізо-кремнієвого сплаву згідно з ТУУ 23909150.001-99.
Перевагами є найновіші розробки по якості і довговічності анодного заземлення, покращення якості контактного вузла ,
збільшення терміну служби електродів до 30 років завдяки сучасним модифікаторами і новим розробкам. Завдяки сучасній
хіміко-технологічній лабораторії оперативно і точно визначаємо структуру металу, хімічний склад, механічні властивості.

ЛИТВО ДЛЯ ЦЕГЕЛЬНИХ ЗАВОДІВ

Вироби використовуються для цегельних заводів та ліній марки СМК, УСМ, ИАПД, РИЕШ для сушки і випікання цегли. Перевагами
при правильній експлуатації є довговічність, підвищена зносостійкість ,широкий асортимент , постійна наявність на складі,
швидкість виготовлення, можливість додаткової механічної обробки.

Колесо вагонетки з кришкою

Габарити, мм

Ø230/Ø200*70 мм
Колесо пічного вагона з
кришкою

Габарити, мм

Ø350/Ø300*130 мм

Конус печі в зборі

Габарити, мм

Ø680*570 мм

Продукція лінії СМК 496, 497, 516, 517

К-сть на піддоні

100 шт.
К-сть на піддоні

20 шт.

К-сть на піддоні

2 шт.

К-сть на піддоні

1-10 шт.

АРТИКУЛ:

308.2
без МО
АРТИКУЛ:

100

АРТИКУЛ:

310

АРТИКУЛ:

СМК12

ХУДОЖНЄ ЛИТВО
Вулична лавка невід'ємна і обов'язкова складова всіх парків, скверів і дворів багатоповерхових будинків, яка
робить наш відпочинок на свіжому повітрі більш комфортним.
Лавки вуличні користуються незмінною популярністю у людей різних вікових груп в містах, селах або селищах різного
масштабу у всіх країнах світу. Головною перевагою чавунних лавок є їхня довговічність, стійкість до корозій та
деформацій. Ми пропонуємо виготовлення, як чавунних боковин, так і лавок в зборі. Боковини покрашені
антикорозійною фарбою та просвердлені, що значно полегшує їх монтаж та придає презентабельнішого вигляду.

ЛАВКА КОРОЛІВСЬКА

ЛАВКА ПАРКОВА
К-сть
на піддоні

30 шт.
АРТИКУЛ: 630

ЛАВКА ДЕКОРАТИВНА
К-сть
на піддоні

40 шт.
АРТИКУЛ: 631

ЛАВКА РЕТРО

К-сть
на піддоні

20 шт.
АРТИКУЛ: 632

К-сть
на піддоні

20 шт.
АРТИКУЛ: 633

ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА ЕКСПОРТ
GOP-02

GOP-01

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «OPOP»
Габарити, мм

Вага, кг

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

295*180 мм

4,6 кг

200 шт.

193

295*180 мм

4,5 кг

200 шт.

194

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «SKOLOV»

GSL-01

Габарити, мм

310*220 мм

Вага, кг

4,6 кг

К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

171

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «DAKON»

GDA-051

Габарити, мм

350*80 мм

DOR-32

DOR-24

DOR-24/32

Габарити, мм

Вага, кг

1,64 кг

Вага, кг

К-сть на піддоні

400 шт.

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

155

АРТИКУЛ:

350*124 мм

3,6 кг

350 шт.

153

350*124 мм

2,3 кг

350 шт.

154

324*178 мм

4,0 кг

350 шт.

152

КОЛОСНИК №1 DOR32
КОЛОСНИК №2 DOR24
Габарити, мм

Вага, кг

К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

350*100 мм

4,0 кг

350 шт.

120

350*60 мм

3,2 кг

350 шт.

121

Індивідуальні замовлення

Суміжним напрямком діяльності є виготовлення зварних
конструкцій різних типів (дитячих майдайчиків,
автобусних зупинок та ін.).

Вуличні колони освітлення

ТДВ «Булат» виготовляє
відливки по індивідуальних
замовленнях,
а також проводить їх
механічний обробіток.

Пічні плити різних розмірів для піцерій та ресторанів

