ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ЗАВОД
УНІКАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА ТА ДВЕРІ
ВІД ЗАВОДУ ВИРОБНИКА

КОМПАНІЯ ГЕОІД
Для того щоб пластикові вікна проявили всі свої переваги, величезне значення має
вибір компанії, що здійснює їх виготовлення і монтаж. Наша компанія була заснована в
1995 році в місті Знам'янка Кіровоградської області. Серед багатьох інших компаній, які
пропонують металопластикові вікна в Україні, нас відрізняє орієнтованість тільки на якісну
продукцію за оптимальною ціною. Нам важлива репутація фірми і, тому ми завжди
прагнемо максимально відповідати потребам замовника. Наше ставлення до Замовника
на всіх етапах роботи дозволяє врахувати всі особливості замовлення і підібрати
продукцію, яка постійно відповідає його потребам.
Металопластикові вікна ТМ ГЕОІД - це великий асортимент якісних виробів за
прийнятною ціною.

ЗАВОД І ОБЛАДНАННЯ
У 4-х поверховому адміністративно - побутовому корпусі заводу розмістилася вся адміністративно - управлінська структура
підприємства - це вагомо спростило роботу нашим дилерам і замовникам. Управлінська структура заводу включає адміністрацію
та ряд ключових департаментів - фінансовий, оптових і роздрібних продажів, закупівель, виробничий, логістики та маркетингу.
Зразки продукції, що випускається представлені тут же - в виставковому центрі, де будь-який клієнт підприємства може оформити
замовлення.
Виробництво розміщено в цехах, які в свою чергу поділені на ділянки і робочі місця - цех виготовлення склопакетів, цех
виготовлення конструкцій, складальний цех, цех нестандартних конструкцій, цехи додаткових матеріалів (сітки, підвіконня, відливи).
Усі вхідні матеріали зберігаються на критих, відокремлених складах, розмір і розташування яких прив'язані до технологічного
ланцюга виробництва - склади профілів ПВХ, армуючого профілю, фурнітури, скла, склопакетної комплектації та інші.
На окрему увагу заслуговують склади готової продукції та вантажні рампи заводу, місткість яких дозволяє прийняти і
впорядкувати за напрямками всю продукцію складального цеху, зберігати в «буферній зоні» до відвантаження 10000 кв.м.
віконно-дверних виробів, а найголовніше - безперебійно відвантажувати замовникам 2000 кв.м. продукції в зміну!

Автоматизації на заводі компанії ГЕОІД було піддано все, що може вплинути на якість кінцевого виробу і дозволить мінімізувати
«людський фактор»:
- Прийом замовлень здійснюється в автоматичному режимі через мережу Internet;
- Обробка замовлень і оптимізація матеріалів здійснюється виробничим департаментом в єдиній системі, після чого в
«безпаперовому» режимі реального часу передається на автоматичні верстати;
- Автоматична комп'ютерна різка профілів;
- Автоматичне кріплення армування в профілях;
- Автоматичне свердління пазів під ручку та під водовідливні канали;
- Автоматичні 4-х голові лінії зварювання і зачистки рам і стулок з позиціонуванням точно заданого розміру виробу;
- Автоматичне свердління рам під установку імпостів;
- Автоматична підготовка фурнітури;
- Автоматична комп'ютерна порізка штапіків з імітацією притиску склопакета;
- Автоматична комп'ютерна різка скла;
- Автоматична лінія мийки та складання склопакетів з попереднім бутилюванням рамок і подальшим нанесенням полісульфіду;
- Облік виробів і напівфабрикатів на всіх ділянках через програму 1С;
- Автоматизація логістики та оперативного обліку на складах підприємства;
- Система GPS стеження, контролю і аналізу ефективності транспортних потоків підприємства.

ПРОФІЛЬНІ СИСТЕМИ
Компанія ГЕОІД є одним з найбільших переробників віконних систем WDS, вироблених
в Україні заводом «Міропласт». Бренд WDS займає позицію лідера на внутрішньому
ринку далеко випередивши більшість європейських систем. Це говорить про справжній
прорив у формуванні довіри споживачів до вітчизняних товарів.
Вікна з профільної системи WDS, виготовлені компанією ГЕОІД, відомі сьогодні в кожному
куточку нашої країни.
WDS ДВЕРІ доступні в різному виконанні: вхідні, міжкімнатні або балконні двері будь-якої
складності, вони задають стиль Вашому будинку. Виходячи з конструктивних потреб
і особливостей експлуатації, дверні конструкції можуть бути укомплектовані рядом
функціональних і декоративних елементів із заповненням склом або сендвіч панелями.
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ПІДВІКОННЯ WDS

СКЛОПАКЕТИ
Склопакет - це герметичне з'єднання двох або більше листів скла в єдину конструкцію і являється найбільшою по площі
частиною вікна. Більшою мірою, від склопакета залежить якість віконних систем. Залежно від кількості листів скла, відстані між ними,
та скла із спецпокриттям, можна отримати склопакети з різним рівнем термо і шумоізоляції, а так само енергоефективними
показниками.
Склопакети з енергозберігаючим склом - i-скло. Покриття представляє собою систему шарів, в якій шар прозорого діелектрика
відіграє роль просвітлювача, а низьку емісію випромінювання забезпечує дуже тонкий шар срібла.
Використання і-скла у виготовленні склопакетів дозволяє знизити тепловтрати майже у 4 рази.
Наш завод пропонує: моно, однокамерні і двокамерні склопакети з енергозберігаючими та кольоровими скельцями,
енергозберігаюче скло.
Енергозберігаюче, сонцезахисне скло ClimaGuard® Solar володіє як чудовими сонцезахисними характеристиками, так і
відмінними теплозберігаючими властивостями в поєднанні з високим показником світлопропускання. Це дозволяє називати його
мультифункційним склом, яке захищає від спеки влітку і зберігає тепло взимку.
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ЗВИЧАЙНЕ
СКЛО

СІТКИ АНТИМОСКІТНІ
Наша компанія виготовляє віконні та дверні протимоскітні сітки які
підходять для будь-якого типу вікна.
Переваги протимоскітних систем:
- Комплектуючі виробництва фірми SINAX (ТУРЕЧЧИНА);
- Зносостійкі;
- Естетичний зовнішній вигляд;
- Доступна ціна;
- Захищає віконні отвори і перешкоджає проникненню в приміщення
комах, пилу, пуху, пилку і сторонніх предметів;
- Стійкість до впливу погодних умов і перепадів температур,
ультрафіолетового випромінювання;
- Для забезпечення гарної видимості при штучному і сонячному освітленні, москітні сітки розробили певного сірого кольору з
сітчастої тканини PVC, фіберглас.
Профіль поставляється як білого, так і коричневого кольору (в кольоровій сітці гума ущільнювача також коричнева).
Сітка кріпиться за допомогою пластикових "кишень", які входять у комплект.
Дверна сітка кріпиться на петлях, а роль замикаючого пристрою грає засувка.

ВІДЛИВИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ
Відливи виготовляються компанією ГЕОІД зі смуги оцинкованої сталі, методом заводського гнуття
до потрібної конфігурації. Для відливів використовується оцинкована сталь покрита фарбою на
основі поліестеру.
Поліестр - це полімер, що підходить для експлуатації в будь-яких кліматичних поясах. Поліестер
стійкий до механічних і атмосферних впливів, не губить колір в процесі експлуатації. В асортименті
даної продукції підприємства присутній широкий вибір кольорів.
Для задоволення всіх потреб замовника ми також можемо запропонувати весь асортимент білих
відливів з ПВХ.

Наша компанія пропонує великий перелік якісних, необхідних в роботі комплектуючих:
- Монтажна піна, силікон, герметик;
- Широкий вибір віконного кріплення (анкерні пластини, саморізи, дюбелі, анкерні болти).
Також, в наявності є інші необхідні комплектуючі:
- водовідливні ковпачки, ручки віконні, ручки балконні, сендвіч панелі, доводчики, замки,
ключевини, натискні гарнітури та інші.
Ми працюємо тільки з якісними матеріалами та надійними виробниками, серед яких:
AXOR Industry та SIEGENIA-Aubi - кращі представники свого сегменту на ринку України.

ДОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ
Доставку продукції дилерам компанія «ГЕОІД»
здійснює безкоштовно своїм транспортом по
затвердженим на підприємстві маршрутам у
відповідності до укладених дилерських договорів.
Доставка продукції до Вас здійснюється
1-3 рази на тиждень в залежності від розташування
Вашого населеного пункту до того чи іншого
маршруту доставки.
Компанія використовує для доставки продукції
автомобілі з корисним навантаженням від 1,5 до 10 тонн,
що в перерахунку на металопластикові конструкції
становить 25 - 200 шт. або в середньому 50-400 кв.м.
Кожна дата і час відвантаження, а також
відвантажуємий обсяг замовлень, узгоджується з
дилером завчасно (мінімум за 1 добу), на підставі
чого оформляється товарно-транспортна накладна,
по якій водій-експедитор передає Вам продукцію.
Відвантаження продукції самовивозом дилерами також практикується нашою компанією і здійснюється
безпосередньо на заводі на підставі заздалегідь
оформлених товарно-транспортних накладних. Щоб
уникнути непередбачених простоїв при відвантаженні
продукції самовивозом, переконливо просимо дилерів погоджувати з нашими менеджерами перелік готових замовлень і тих, що
відвантажуються. Рекомендуємо, по факсу чи по електронній пошті передавати доручення для оформлення необхідних супровідних
документів та приїжджати на чітко призначений Вам час.
Термін виготовлення Вашого замовлення складає 2-3 дні з моменту його оплати (термін залежить від складності заказу).

КОЛЕКТИВ

Наш колектив складається з кваліфікованих фахівців, які будучи професіоналами в своїй справі забезпечують традиційно високу
якість нашої продукції незмінно сприяючи набуттю і підтримці міцних і тривалих ділових відносин з клієнтами.
Наші менеджери обізнані щодо усіх робочих процесів стосовно виготовлення та продажу продукції нашої компанії, тому завжди
готові піти назустріч - допомогти отримати більш точну та повну інформацію про терміни виготовлення, доставки, а також по іншим
поточним питанням.

ГЕОГРАФІЯ ПРОДАЖ

Завод «ГЕОІД» має 20-річний досвід роботи
на ринку, вся продукція сертифікована і
має гарантію якості. Цінова політика
дає можливість клієнтам отримати
якісну продукцію за оптимальною ціною.

ДОСТАВКА В
ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

ЧОМУ САМЕ ГЕОІД?
Догми немає, але є об'єктивні чинники на які необхідно звертати увагу при
покупці вікна.
Вікно не є дешевим придбанням і купується не на один день.
Всі клієнти, купуючи вікна ПВХ розраховують «закрити проблему» віконних
протягів на десятиліття і саме ГЕОІД готовий їм це гарантувати. При виборі
продавця вікна я б обов'язково порадив:
1. Купувати продукцію у компанії, що має історію і певний досвід (купуючи вікно
у продавця, що з'явився вчора, завтра можливо його годі й шукати, не дивлячись
на «10-річну гарантію», яку він Вам без докорів сумління випише).
2. Подивитися на виробниче коріння продукції і по можливості перевірити їх
(через Internet, на власні очі і т.д.), адже на ринку залишається присутність
«гаражних спеців».
3. Вимагати надати повну інформацію про профільні системи, фурнітуру,
склопакети, а також про їх технічні і споживчі характеристики. Порівняти ціни.
4. При оформленні замовлення обов'язково отримати повний пакет документів
з печатками продавця: замовлення (специфікацію), договір з чітким зазначенням
дня монтажу, чек на оплачену суму.
5. При оплаті замовлення звернути увагу на наявність касового апарату
і видачу чека - сама його відсутність може бути «головною перепоною» при
подальшому гарантійному і сервісному обслуговуванні виробу.
У століття високих технологій ми тішимо і дивуємо наших клієнтів зразковим
сервісом і гарантіями! В 2015 році наша компанія відсвяткувала 20-річний ювілей.
За цей час наші вікна і сервіс, якими так задоволені наші Клієнти, допомогли
заслужити репутацію надійного виробника і партнера.
Зусилля компанії, спрямовані на постійне зростання і вдосконалення своєї
роботи, принесли нам загальнодержавне визнання. Про це свідчать численні
нагороди за досягнення в галузі.
Вся продукція нашої компанії сертифікована за українськими (УкрСЕПРО) та
міжнародними стандартами (ISO 9001:2008).
І останнє. Кожному замовнику буде комфортно і приємно спостерігати за
монтажом Ваших вікон, який якісно зроблять професіонали. Ліцензований
проектно - будівельний підрозділ ТОВ «ГЕОІД» - гордість нашої компанії.
Отже міркуйте! Визначатися Вам!
З повагою,
Генеральний директор
ТОВ “ГЕОІД”

Кліпацький С.В.

КОНТАКТИ

Головний офіс, Кіровоградська область, місто Знам'янка,
вулиця Будьонного, 203а,
Багатоканальний телефон / факс: +380 (5233) 7 43 43, 7 43 44
e-mail: mail@geoid.com.ua
www.geoid.com.ua

