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«Полікор» — провідне підприємство в Україні, яке 
займається виробництвом конструкцій, комплектуючих 
виробів і матеріалів для будівництва чистих приміщень 
(надалі ЧП) різних класів чистоти у відповідності до 
міжнародних стандартів (GMP, ISO) і потреб замовників, 
з послідуючим їх монтажем на об’єкті.


GMP
Good manufacturing 
practice

ISO
International Organization 
for Standardization

 фармація;


 медицина;


 ветеринарія;


 біотехнології;


 мікроелектроніка;

• 

• 

• 

• 

• 

 харчова промисловість;


 косметологія;


 генна інженерія;


 космічна техніка;


 точні механіка та оптика.

• 

• 

• 

• 

• 

Галузі застосування:
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Операційний зал

ТОВ «Полікор» засновано у 1993 р. Виробничу 
діяльність компанія проводить у м. Львові, Україна на 
власному майданчику. За час своєї діяльності, а це понад 
26 років, фірмою «Полікор» побудовано і введено в 
експлуатацію понад 160 об'єктів з ЧП для різноманітних 
чистих технологій в Україні, Білорусії, Молдові, 
Казахстані.

>160
об'єктів

26+
років досвіду

Основні види діяльності «Полікор»

 проектування ЧП;


 виготовлення конструкцій ЧП;


 постачання обладнання для ЧП;


 монтаж ЧП на об'єктах;


 атестація.

• 

• 

• 

• 

• 
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Основними видами продукції ТОВ «Полікор» є панельні конструкції 
стін і стелі, дверні блоки (розпашні та розсувні), повітророзподілювачі 
та герметичні світильники, передавальні шлюзи з обдувом камери (або 
без обдуву), передавальні вікна, обдувні шлюзи для персоналу, витяжні 
блоки, а також інші складові частини для комплектації ЧП, в т.ч. 
меблева атрибутика. 

Вироби «Полікор» сертифіковані. Якість конструкцій ЧП 
відповідає усім вимогам світових аналогів. «Полікор» володіє 
усіма необхідними дозвільними документами і сертифікатами. 
Побудовані об'єкти з чистими приміщеннями системи «Полікор» 
успішно проходять атестацію та валідацію інспекторами 
іноземних і вітчизняних фірм. 

Передопераційна



Номенклатура і комплектація обладнання чистих приміщень і

операційних залів підбирається і здійснюється за узгодженням 
з замовником.



«Полікор» постійно працює над удосконаленням своїх конструкцій, 
технологій виробництва і розширенням номенклатури виробів.

Передопераційна

За роки діяльності ТОВ «Полікор» нагороджено 
багатьма дипломами і відзнаками, в т.ч. і урядовими, за 
виробництво і впровадження в експлуатацію 
високоякісних конкурентоспроможних конструкцій для 
будівництва чистих приміщень.
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Опис конструкцій

Стінові панелі

Панелі стінові “сендвіч” виготовляються товщиною 60 мм. і 
більше (на замовлення) із оцинкованої сталі товщиною 
0,8-1,0 мм. Внутрішнє наповнення — мінеральна негорюча 
вата і гіпсокартон. Виконуються як суцільними, так і 
заскленими.



Виконуються наступних типів:

  “сендвіч”;

  лицювальні (пристінові).

•
•

З метою економії виробничих площ замовника і 
здешевлення продукції «Полікор» виготовляє також 
стінові лицювальні (пристінові) панелі товщиною 25 мм.



Поверхня стінових панелей покривається полімерним 
порошком згідно RAL.



Стінові панелі усіх типів передбачають прокладання в них 
кабелів та монтаж розеток, вимикачів, диференційних 
манометрів, тощо.

Лабораторія

5



6

Операційний зал

Стельові панелі

Виконуються наступних типів:

“сендвіч”;

“напівлегка” стеля;

“легка” стеля.

•  
•  
•  

Стельові панелі типу “сендвіч” і “напівлегка” 
виготовляються товщиною 60 мм. із 
оцинкованої сталі товщиною 0,8-1,0 мм. 
Внутрішнє наповнення стельових панелей 
”сендвіч” — мінеральна негорюча вата та 
ребра жорсткості. 



“Напівлегкі” панелі — без утеплення або з ним. 
“Легка” стеля — з оцинкованої сталі товщиною 
0,5-0,55 мм., розміром 650×650 мм. без 
утеплення або з ним (при необхідності).

Поверхня стельових панелей покривається полімерним порошком згідно RAL.



Стельові панелі усіх типів передбачають монтаж в них повітророзподілювачів з 
фільтрами тонкої очистки повітря та решітками, світильників типу LED і ЕПРА в 
герметичному корпусі IP54, адаптерів, дифузорів, тощо, а також підвід через них 
необхідних енергоносіїв і облаштування інсталяції для операційних залів.
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Дверні блоки

Виконуються наступних типів:

 розпашні та розсувні;

  механічні й автоматичні;

  одностулкові та двостулкові;

  суцільні та засклені;

  з порогом і без нього.

• 
•
•
•
•

Двері виготовляються, зазвичай, стандартних розмірів з 
оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм., наповнені всередині 
мінеральною негорючою ватою і ребрами жорсткості.



З метою досягнення герметичності приміщень в дверних 
блоках без порога в нижній частині полотна всередині 
вмонтовується механічний ущільнювач.



Двері комплектуються повністю імпортною фурнітурою і 
мeханізмами (регульовані петлі, замки і ручки, дотягувачі, 
механічні дверні ущільнювачі, позиціонери, автоматичний 
електропривід).



Поверхня дверних блоків покривається полімерним 
порошком згідно RAL.



Операційний блок
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Світильники

Виконуються типу LED або ЕПРА, звичайні та 
аварійні, з прозорим або матовим склом. 
Корпус — герметичний (ІР 54) стальний з

розмірами 650×650 мм. або 650×325 мм. 



Конструкція світильника передбачає

заміну ламп знизу, що дає можливість їх 
обслуговування всередині чистих

приміщень, не зупиняючи при цьому 
технологічний процес. Однак, за

бажанням замовника світильники можуть 
виконуватися і з верхнім обслуговуванням.



Поверхня світильників покривається 
полімерним порошком згідно RAL.

Передопераційна
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Ламінарна зона в операційному залі

Повітророзподілювачі

Повітророзподілювачі з решітками виготовляються стальні з 
полімерним порошковим покриттям згідно RAL. 

Повітророзподілювачі виконуються 
з розмірами під установку в них 
стандартних високоефективних 
фільтрів тонкої очистки повітря 
(HЕPA, ULPA). Конструкція 
повітророзподілювача “Модуль” 
передбачає контроль герметизації 
в ньому повітряного фільтра, а 
також виміру перепаду тиску на 
фільтрі.

Конструкція повітророзподілювача передбачає подачу до нього 
повітря із систем вентиляції і кондиціювання — горизонтальної 
або вертикальної.
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передавальні шлюзи

Лабораторія

Виготовляються з обдувом всередині чистим 
повітрям і без нього. Обдув може 
здійснюватись як від загальної системи 
вентиляції, так і за допомогою вбудованого у 
передавальний шлюз автономного 
вентилятора.



Корпус — стальний з полімерним 
порошковим покриттям, внутрішня

частина виконується з нержавіючої сталі. 
Конструкція шлюзу передбачає

дверцята з подвійним заскленням і їх 
електромагнітним (механічним)

почерговим блокуванням. Це дає можливість 
здійснювати передачу виробів з одного 
приміщення в інше, не порушуючи 
технологічної дисципліни і без

пошкоджень параметрів повітряного 
середовища.
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передавальні вікна

ТОВ «Полікор» виготовляє передавальні вікна. 
Найчастіше їх встановлюють і використовують між 
операційними залами і стерилізаційними приміщеннями, 
для можливості швидкої передачі інструментів або іншого 
інвентаря.

Крім цього, ТОВ «Полікор» виготовляються витяжні 
блоки з вмонтованими в них витяжними 
регульованими решітками. Відвід відпрацьованого 
повітря може здійснюватись як з нижньої зони, так і 
одночасно з нижньої і верхньої зон чистого 
приміщення (залежно від його функціонального 
призначення).

Витяжні блоки

Наркозна
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Перелік продукції, що виготовляє і постачає ТОВ «Полікор» для 
будівництва чистих приміщень.

•  
• 

Панелі стінові:

“сендвіч” суцільні / засклені;


 лицювальні (пристінові).

•  
•  
•  

Панелі стельові:

“сендвіч” утеплені;

“напівлегкі” без утеплення;

“легкі” без утеплення.

• 
• 
• 
• 

Блоки дверні:

 розпашні одностулкові суцільні / засклені;

 розпашні двостулкові суцільні / засклені;

 розсувні односекційні з автоматичним / механічним приводами;

 розсувні двосекційні з автоматичним / механічним приводами.

Повітророзподілювачі з перфорованими решітками (з можливістю виміру перепаду 
тиску на вході і виході повітря) під різні HEPA-фільтри тонкої очистки повітря.

Світильники в герметичному корпусі IP54, LED, 4×9 Вт. з обслуговуванням знизу / зверху.

Шлюзи передавальні з обдувом камери чистим повітрям (або без обдуву) з 
електромагнітним блокуванням дверей.

Шлюзи з блок-таймером для обдуву персоналу.

Передавальні вікна.

Витяжні блоки з решітками.

• 
• 

Закруглені елементи:

 галтель “стіна-стеля”, радіус R= 50 мм.;

 плінтус “стіна-підлога”, радіус R= 50 мм.

• 
• 
• 

Арматура дверна, зокрема:

 ущільнювач дверей механічний;

 доводчик дверей гідравлічний;

 позиціонер (фіксатор) дверей.

Фільтри тонкої (H11-H14) і грубої (G4-G9) очистки повітря.

• 
• 
• 

Меблі для чистих приміщень:

 шафки для переодягання виробничого персоналу (односекційні і двосекційні);

 тумби з мийкою з нержавіючої сталі (прямі; з нахилом передньої стінки);

 лавки для переодягання виробничого персоналу.

• 
• 

Улаштування підлог:

 лінолеум «TARKETT» (промислові; електропровідні);

 наливні полімерні.

• 
• 

Нестандартне обладнання:

 ламінарні камери і установки;

 витяжні установки.

Поставки обладнання кліматотехніки і системи вентиляції повітря.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Лабораторія

ТзОВ «Полікор»

вул. Городоцька, 172, корп.3, м. Львів, Україна, 79022

Телефон / факс:


Телефон:


Електронна пошта:


Веб-сайт:

+380 32 232 42 53


+380 67 831 25 06


info@polikor.com.ua


www.polikor.com.ua



info@polikor.com.ua


www.polikor.com.ua


