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CПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РУСИН-О»

Про нас
Місія та цілі
Технологія напівсухого вібропресування
Кольорова гамма
Послуги благоустрою

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

Керамзито та шлакоблоки
Тротуарна плитка
Декоративні блоки (колоті)
Декоративна цегла (колота)
Декоративні елементи (аксесуари)
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ПРО НАС
«РУСИН-О» — ЦЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ. 
ОСНОВНИМ НАПРЯМКОМ ДІЯЛЬНОСТІ Є ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
ВІБРОПРЕСОВАНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ З БЛАГОУСТРОЮ.

У своїй роботі ми застосовуємо сучасне обладнання 
та високоякісні матеріали. Прогресивні методи 
виробництва та висока кваліфікація наших працівників 
дозволяють добиватися найвищих експлуатаційних 
характеристик всіх видів продукції підприємства.
Відповідність нашої продукції високим стандартам 
надійності, зносостійкості, довговічності та естетичності 
підтверджені дійсним сертифікатом відповідності.
При роботі з клієнтами наші фахівці керуються 
принципами індивідуального підходу, пріоритетності 
інтересів замовника та взаємовигідної співпраці.

Солідний досвід роботи на ринку будівельних 
матеріалів дає нам можливість максимально 
ефективно виконувати замовлення з урахуванням всіх 
індивідуальних побажань та вимог.
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МИ ПРОПОНУЄМО:

  широкий асортимент вібропресованих бетонних виробів;

  планування та роботи по благоустрою;

  доступні ціни;

  доставку замовленої продукції по всій території України;

  вичерпну і кваліфіковану консультацію з усіх питань
     щодо наших продуктів та послуг.

МИ ЗАВЖДИ БУДЕМО РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ!
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МІСІЯ ТА ЦІЛІ
КОМПАНІЯ «РУСИН-О», ЯК УЧАСНИК РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ,
З ГЛИБОКИМ РОЗУМІННЯМ СТАВИТЬСЯ ДО ТІЄЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКУ 
ВОНА НЕСЕ ПЕРЕД СВОЇМИ КЛІЄНТАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ.

Ми поставили собі за мету не тільки виготовлення 
продукції бездоганної якості, але й постійне, безперерв-
не вдосконалення технології, дотримання і підвищення 
стандартів якості та надійності, а також забезпечення 
найкращого сервісного обслуговування, яке можливе у 
нашій сфері діяльності. Ми чітко знаємо, що в сучасних 
умовах суворої конкуренції фактором успіху може бути 
лише довіра клієнта до продукції та самої компанії як 
бренду. І завоювати цю довіру можливо лише на ділі, 
продемонструвавши такі якісні показники, які б не зали-
шили сумнівів у правильності вибору Замовника.

У широкому масштабі наша місія та цілі зводяться до 
того, щоб компанія «РУСИН-О» по праву вважалася 
еталоном якості й надійності вібропресованих бетон-
них виробів та успіху й процвітання наших клієнтів.
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СЕРТИФІКАЦІЯ
Нашу здатність задовольнити встановлені та 
передбачені норми, а також відповідність стандартам, 
щодо будь-яких будівельних матеріалів підтверджують 
відповідні документи.

Якість та надійність наших вібропресованих виробів 
засвідчує Сертифікат відповідності, виданий 
Державним комітетом України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики.
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ТЕХНОЛОГІЯ
НАПІВСУХОГО ВІБРОПРЕСУВАННЯ
В сучасному виробництві будівельних матеріалів все 
частіше застосовується прогресивна технологія, яка 
отримала назву — вібропресування. Бетонні вироби 
виготовлені за даною технологією мають чітку 
геометрію, що полегшує роботу при будівництві чи 
ремонті об’єктів. Технологія вібропресування — це 
велика перевага нашої продукції.

Процес вібропресування передбачає ущільнення 
напівсухої (жорсткої) бетонної суміші. Для цього бетонна 
суміш у спеціальній прес-формі зазнає впливу вібруючої 
сили знизу або збоку при одночасному тиску зверху.

НАША ПРОДУКЦІЯ ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ЗА ПРОГРЕСИВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
З ДОДАВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ СУМІШЕЙ І ПРИСАДОК, ЯКІ СУТТЄВО
ПІДВИЩУЮТЬ ДОВГОВІЧНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ НАШИХ ВИРОБІВ.
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Даний метод має високі показники продуктивності, передбачає високу сту-
пінь автоматизації, дає можливість використовувати жорстку бетонну суміш, 
що забезпечує міцність, морозостійкість, чітку геометрію бетонних виробів. 
Експлуатаційні характеристики виробів (такі як шумопроникність, теплопро-
відність, тощо) нерідко навіть переважають класичний бетон.
Крім того, технологія дозволяє використовувати спеціальні пігменти, з до-
помогою яких можна виготовляти продукцію у різних кольорових рішеннях, 
задовольнивши Ваші естетичні побажання. Методом вібропресування, при 
використанні бетонних сумішей різного складу, ми виготовляємо широкий 
асортимент продукції: шлакоблоки, керамзитоблоки, облицювальний 
камінь, тротуарна плитка та різноманітні декоративні аксесуари, і навіть 
такі готові предмети благоустрою, як квітники чи урни.

ВІБРОПРЕСОВАНІ ВИРОБИ ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ ДОВГОВІЧНІСТЮ, 
НАДІЙНІСТЮ, ЕСТЕТИЧНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ. ДОВЕРШУЄ 
ПОЗИТИВНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ — ДОСТУПНА ЦІНА!
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КОЛЬОРОВА
ГАММА
Для досягнення повної сумісності з 
архітектурними та дизайнерськими 
особливостями вашої ділянки прак-
тично кожен з видів продукції може 
бути виконаний у різних кольорах.

Якісна тротуарна плитка та інші 
вібропресовані вироби теоретично 
можуть мати будь-який колір, навіть 
дуже яскравий і насичений. Проте 
для того, щоб надати виробам та-
ких тонів, необхідні дорогі імпортні 
пігменти, і додавати їх у суміш слід 
у строгих пропорціях, що відповідно 
підвищує собівартість продукції.

Ми підібрали оптимальне 
співідношення якісних пігментів до 
насиченості кольору при збреженні 
конкуретної ціни виробу. 

ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
ЦІНА / ЯКІСТЬ / ВИБІР КОЛЬОРУ МИ ДОБИЛИСЯ
ПРИ НАСТУПНОМУ НАБОРІ КОЛЬОРОВИХ РІШЕНЬ:

— сірий

— коричневий

— червоний

— чорний

— оливковий

— зелений

— жовтий

— білий

— синій

Поліграфічні кольори зображені в каталозі можуть відрізнятись від реального забарвлення продукції.
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ПОСЛУГИ З БЛАГОУСТРОЮ
КРІМ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ «РУСИН-О» НАДАЄ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРОЕКТНИХ ТА БУДІВЕЛЬ-
НИХ РОБІТ ПО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Благоустрій території — це не лише мощення декоративних доріжок та
облаштування садів, а комплексне влаштування території, створення штуч-
них водойм та водоспадів, альпійських гірок, декоративних огорож, ланд-
шафтного освітлення. Також даний вид благоустрою потребує постійного 
догляду. Ми надаємо повний комплекс послуг з благоустрою територій.

Благоустрій території має велике 
значення для презентабельності 
ділянки, і особливо для якості жит-
тя, коли така ділянка знаходиться 
при житловому будинку.
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Послуги з благоустрою включають в себе зонування території, корчування 
дерев, вивезення сміття, встановлення малих архітектурних форм, влашту-
вання майданчиків з різним покриттям та багато іншого. Ми детально вив-
чаємо кожен об’єкт, складаємо всю необхідну проектну документацію та в 
оперативні терміни проводимо роботи. У своїй роботі ми використовуємо 
якісні матеріали, основні з яких — власного ж виробництва. Добре знаючи 
свою продукцію та ї ї особливості, ми проводимо весь комплекс робіт швид-
ко, якісно і естетично вивірено. 

Якщо Ви маєте конкретні запитання щодо благоустрою вашої ділянки, 
звертайтеся до нас, і наші спеціалісти нададуть вам вичерпну кваліфіко-
вану консультацію. Ми будемо раді Вам допомогти.
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КЕРАМЗИТО ТА 
ШЛАКОБЛОКИ
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Керамзитоблоки використовуються 
для зведення стін будівель в житло-
вому та промисловому будівництві, в 
основі складу яких керамзит, а в’яжу-
чу функцію виконує бетон. Керамзи-
тоблоки мають низькі показники те-
плопровідності, легко обробляються, 
відзначаються міцністю та високою 
звукоізоляцією.
Шлакоблок — будівельний камінь,
виготовлений методом вібропресу-
вання із шлакобетонної суміші.
В якості наповнювача являється 
шлак, а в’яжучу функцію виконує 
цемент. Використовується для 
зведення стін. Ми пропонуємо Вам 
два види шлакоблоків: для зведення 
несучих стін і для перегородок.



16

Розмір виробу (в мм):

390 х 190 х 190

К-ть на піддоні:
75 шт.

Вага (1 шт.):
18 кг

Колір:

  ШЛАКОБЛОК

  ПЕРЕГОРОДОЧНИЙ ШЛАКОБЛОК

Розмір виробу (в мм):

390 х 190 х 120

К-ть на піддоні:
104 шт.

Вага (1 шт.):
13 кг

Колір:
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Розмір виробу (в мм):

390 х 190 х 190

К-ть на піддоні:
75 шт.

Вага (1 шт.):
12 кг

Колір:

  КЕРАМЗИТОБЛОК

Розмір виробу (в мм):

390 х 190 х 120

К-ть на піддоні:
104 шт.

Вага (1 шт.):
8 кг

Колір:

  КЕРАМЗИТОБЛОК ПЕРЕГОРОДОЧНИЙ
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ТРОТУАРНА
ПЛИТКА

18
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Тротуарна плитка нашого вироб-
ництва має широкий асортимент та 
багату кольорову гамму, що дозволяє 
створювати різні варіанти укладки та 
втілювати складний дизайн тротуар-
них доріжок на будь-який смак.
На тротуарну плитку зазвичай 
покладаються крім практичних 
задач Ще й естетичні функції. Саме 
тому ї ї виготовляють різної форми, 
фактури та відтінку. Ми пропонуємо 
Вам тротуарну плитку у чотирьох 
виконаннях:

  Старе місто;

  Римський камінь;

  Австрійська;

  Цеголка.
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Розмір виробу (в мм):

180 х 120
120 х 120
90 х 120
60 х 120

К-ть на піддоні:
10,8 м²

Вага піддона:
1,150 кг

Колір:

  СТАРЕ МІСТО (h=6)

  СТАРЕ МІСТО (h=4,5)

Розмір виробу (в мм):

180 х 120
120 х 120
90 х 120
60 х 120

К-ть на піддоні:
11,9 м²

Вага піддона:
1,100 кг

Колір:

  АВСТРІЙСЬКА (h=6)

Розмір виробу (в мм):
100 х 90;  70 х 90
50(58) х 90
80(87) х 90
75 х 90
83(87) х 90
80(83) х 90

К-ть на піддоні:
10 м²

Вага піддона:
1,300 кг

Колір:

Старе місто
Назва цієї бруківки говорить сама за 
себе. Своєрідна форма допомагає 
створювати імітацію мощення ста-
ровинних міських вулиць. Елементи 
мають характерні заокруглені кути 
та краї, вузькі шви і гладку поверхню, 
різноманітні розміри, що дає простір 
для творчості. З бруківки можна 
викладати кільця, дуги, створюва-
ти різноманітні художні композиції. 
Поєднання різних кольорів дозволяє 
реалізувати складні творчі ідеї.

Австрійська бруківка
Базові елементи можуть мати, 
або не мати строгої рівності країв, 
а також мають різну ширину, що 
полегшує роботу з практичної та 
естетичної сторони. Ребро бруківки 
хвилястої форми. Зовнішня поверх-
ня імітує натуральний камінь. Випус-
кається у різних кольорових рішен-
нях, що дозволяє ширше реалізувати 
дизайнерські задуми.
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Римський камінь
Елементи бруківки невеликих 
розмірів, виконані з дотриманням 
стилю природного каменю. 
Основний набір форм містить 
декілька типових елементів з 
нерівними краями та фактурною 
поверхнею. Достовірно імітує 
мощення натуральним каменем 
та легко втілює художні смаки в 
життя. Римським каменем можна 
викладати будь-які декоративні 
елементи: дуги, кола, мозаїку, тощо.

Цеголка
Один з найвпізнаваніших видів 
бруківки. Саме ї ї можна найчастіше 
побачити на вулицях міст. Проста 
прямокутна форма і чітка класична 
геометрія дозволяють проводи-
ти роботи швидко і якісно. Можна 
викладати прямо, або «ялинкою». 
Використання кількох кольорів бру-
ківки дозволить додати стильності 
та естетичної привабливості.

Розмір виробу (в мм):

216 х 148
163 х 148
136 х 148
83 х 148

К-ть на піддоні:
10 м²

Вага піддона:
1,320 кг

Колір:

  РИМСЬКИЙ КАМІНЬ (h=6)

  ЦЕГОЛКА (h=6)

Розмір виробу (в мм):

200 х 100

К-ть на піддоні:
10,8 м²

Вага піддона:
1,150 кг

Колір:

Розмір виробу (в мм):

216 х 148
163 х 148
136 х 148
83 х 148

К-ть на піддоні:
10 м²

Вага піддона:
1000 кг

Колір:

  РИМСЬКИЙ КАМІНЬ (h=4,5)
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Розмір виробу (в мм):

200 х 100

К-ть на піддоні:
13 м²

Вага піддона:
1,170 кг

Колір:

  ЦЕГОЛКА (h=4,5)

  БОРДЮР

Розмір виробу (в мм):

750 х 250 х 150

К-ть на піддоні:
24 шт.

Вага піддона:
1,392 кг
58 кг (1 шт.)
Колір:

  ПОРЕБРИКИ

Розмір виробу (в мм):

750 х 200 х 80
500 х 200 х 60

К-ть на піддоні:
42 шт.
104 шт.
Вага піддона:
1,225 кг
1,320 кг
Колір:
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Розмір виробу (в мм):

Ø 110
під замовлення

К-ть на піддоні:
—

Вага піддона:
—

Колір:

  ПАЛІСАДА (h=від 250 до 500)

  ПАЛІСАДА ДЕКОРАТИВНА

Розмір виробу (в мм):

230 х 100
під замовлення

К-ть на піддоні:
—

Вага піддона:
—

Колір:

  ВОДОВІДЛИВ (h=7)

Розмір виробу (в мм):

250 х 160 х 70

К-ть на піддоні:
252 шт.

Вага піддона:
1,260 кг
5 кг (1 шт.)
Колір:
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ДЕКОРАТИВНІ 
БЛОКИ (КОЛОТІ)
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Декоративні блоки (колоті) 
використовують для зовнішнього 
облицювання фасаду будівлі або 
загорожі та розрізняють:

  рядові блоки;

  кутові;

  блоки-половинки;

  блоки-четвертинки.

Окремим декоративним елементом 
паркана є стовпи. Вони відіграють 
важливу роль як практичного (захис-
ного) так і естетичного характеру.  
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Розмір виробу (в мм):

390 х 190 х 190 х 95

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
17 кг

Колір:

  БЛОК КУТОВИЙ

  БЛОК РЯДОВИЙ

Розмір виробу (в мм):

390 х 190 х 95

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
12 кг

Колір:

  БЛОК ПОЛОВИНКА

Розмір виробу (в мм):

190 х 190 х 95

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
5 кг

Колір:
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Розмір виробу (в мм):

95 х 190 х 95

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
2 кг

Колір:

  БЛОК ЧЕТВЕРТИНКА

  СТОВП ЗАГОРОЖІ ПІД КАМІНЬ

Розмір виробу (в мм):

320 х 320 х 190

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
12 кг

Колір:
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ДЕКОРАТИВНА 
ЦЕГЛА (КОЛОТА)
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Декоративна цегла (колота)
використовується в оздоблювальних 
роботах. Наш асортимент включає 
наступні види декоративної цегли:

  рядова цегла;

  кутова;

  цегла-половинка;

  облицювальна цегла;

  фігурна цегла.

Так само, як і декоративні блоки, 
цегла може бути виготовлена у 
різноматнітних кольорових рішеннях.



30

Розмір виробу (в мм):

255 х 125 х 65

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
4,5 кг

Колір:

  ЦЕГЛА КУТОВА

  ЦЕГЛА РЯДОВА

Розмір виробу (в мм):

255 х 90 х 65

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
4 кг

Колір:

  ЦЕГЛА ПОЛОВИНКА

Розмір виробу (в мм):

125 х 90 х 65

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
1 кг

Колір:
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Розмір виробу (в мм):

255 х 65 х 40

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
2 кг

Колір:

  ЦЕГЛА ОБЛИЦЮВАЛЬНА

  ЦЕГЛА ФІГУРНА

Розмір виробу (в мм):

250 х 120 х 65

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
4,3 кг

Колір:
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ДЕКОРАТИВНІ 
ЕЛЕМЕНТИ
(АКСЕСУАРИ)



33

Декоративні елементи (аксесуари) — 
це елементи, які використовуються в 
оздоблювальних роботах:

  перемички балочні;

  квітник;

  парапет декоративний;

  парапет класичний;

  капелюх куля;

  капелюх дзвінок;

  капелюх класичний.

Всі ці елементи виготовляються ме-
тодом напівсухого вібропресування 
і передбачають можливість викори-
стання різних розмірів та кольорів.
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Розмір виробу (в мм):

150 х 150

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:

  ПЕРЕМИЧКИ БАЛОЧНІ (від 1 до 3м/п)

  КВІТНИК

Розмір виробу (в мм):

350 х 210 х 40

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:

  КВІТНИК

Розмір виробу (в мм):

350 х 210 х 50

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:
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Розмір виробу (в мм):

180 х 500

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:

  ПЕАРАПЕТ ДЕКОРАТИВНИЙ

  ПАРАПЕТ КЛАСИЧНИЙ

Розмір виробу (в мм):

500 х 140
500 х 180
500 х 270
500 х 300
500 х 350

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:

  КАПЕЛЮХ КУЛЯ

Розмір виробу (в мм):

500 х 500 + куля

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:
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Розмір виробу (в мм):

500 х 500 + дзвінок

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:

  КАПЕЛЮХ ДЗВІНОК

  КАПЕЛЮХ КЛАСИЧНИЙ

Розмір виробу (в мм):

400 х 400
450 х 450
500 х 400
500 х 500

Відпуск
поштучно

Вага (1 шт.):
—

Колір:
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Каталог продукції для спеціалізованої промислової компанії «Русин-о»

ВІБРОПРЕСОВАНІ БЕТОННІ ВИРОБИ

+38 (067) 341-69-09
+38 (0241) 41-888

www.rusyn-o.lviv.ua

вул. А. Шептицького, 14/б
м. Миколаїв, Львівська обл.

Україна, 81600


