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Êðàñà, âò³ëåíà ó áåòîí³
«Зробити красу форм доступною кожному» – такий девіз фірми «Обрій» з Новояворівська, яка
впродовж багатьох років успішно працює на ринку виробів для ландшафтного дизайну та облаштування прибудинкових територій, присадибних ділянок, тротуарів і доріг.
Для якісного виконання робіт з благоустрою слід використовувати міцні та морозостійкі матеріали, адже архітектурні
вироби і конструкційні елементи повинні
витримувати значні навантаження та зовнішні атмосферні впливи.
Саме таким вимогам і високим стандартам якості відповідає продукція ППНТП
«Обрій», а це – понад 200 найменувань
бетонних виробів і конструкцій.
На підприємстві постійно оновлюється
виробнича база та розширюються його
виробничі потужності.

Основними видами діяльності
підприємства, за словами її директора Василя Миколайовича Федика, є
виготовлення та реалізація будівельної продукції, елементів благоустрою
та малих архітектурних форм, а саме:
товарного бетону, плитки тротуарної,
бруківки, поребриків, бордюр, водозливів, будівельних блоків, балясин,
колон, стовпів, огороджень, квітників, скульптур і фонтанів.

ÒÎÂÀÐÍÈÉ ÁÅÒÎÍ – ÃÀÐÀÍÒ²ß ßÊÎÑÒ²
Основою діяльності виробництва підприємства є високоякісний бетон, який
виготовляється на новітньому спеціалізованому обладнанні італійського виробництва (SIMEM s.r.l.) WETBETON 45,
введеному в експлуатацію у 2008 р.
Елементи дорожнього благоустрою
(бруківка, бордюри, поребрик, будівельні блоки) виготовляються на універсальному автоматичному вібропресувальному обладнанні БП-500.
Слід відзначити, що бетон як матеріал
відрізняється високою якістю і міцніс-

тю, довговічністю ( порівняно із деревом), стійкістю до атмосферних явищ
(порівняно із гіпсом), доступною ціною.
Окрім того, додавання у бетон гранітної
чи мармурової крихти дає змогу отримати продукцію, що за зовнішнім виглядом майже не поступається виробам із
натуральних матеріалів. Архітектурний
бетон, виготовлений на основі сірого чи
білого портландцементу методом вібропресування чи вібролиття, легко імітує
будь-яку поверхню і створює декор будьякого стилю.

ÒÐÎÒÓÀÐÍÀ ÏËÈÒÊÀ, ÎÃÎÐÎÆÀ
«Обрій» виготовляє безліч різних
варіантів бетонної плитки – від відомого
більшості «Старого міста» до «Таври»,
«Цегли», «Квадрата» і ін.
Так, бруківкою підприємства викладено не лише безліч приватних територій,
але й пішохідні та проїзні зони як у
Новояворівську, так і в інших населених
пунктах України.
Серед широкого асортименту продукції «Обрію» – бетонна огорожа, яка, на
відміну від цегляної та кам’яної, не потребує закладення фундаменту, а простота зведення конструкцій і різноманітність форм панелей огорожі дають можливість швидко та якісно виконувати її
монтаж і встановлення.

Особливе місце у ландшафтному дизайні (прибудинкової території,
парку, саду тощо) займає мощення
доріг, тротуарів, майданчиків, яке
має не лише практичне, але й естетичне значення.

Стовпи до огорожі виготовляють збірними та монолітними. Фактура поверхні
бетонного стовпа виготовлена під розколену скелю, що надає йому природного
вигляду та візуально захищає від дрібних механічних пошкоджень. Нині таку
огорожу фірма «Обрій» встановлює біля
міської лікарні Новояворівська. До речі,
усій огорожі разом із стовпами можна
надати будь-якого кольору.

ÌÀË² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍ² ÔÎÐÌÈ
Малі архітектурні форми вже давно
стали частинкою нашого середовища і
засобом його виразності та індивідуалізації. Адже саме вони дають змогу облаштувати подвір’я на свій смак і надати
йому яскравого колориту.
Серед малих архітектурних форм
«Обрію» – альтанки, фонтани, вазони
для квітів, скульптури, садові меблі,
балюстради й інші декоративні елементи та прикраси.

Найбільші за розмірами малі архітектурні форми – альтанки виготовляються
із залізобетону високої марки (за показниками міцності, водопоглинання та
морозостійкості), що є гарантією довговічного використання.
Цікавим доповненням і окрасою входу
у будинок, доріжок, газонів, майданчиків, терас, садових сходів є квітники з
бетону різного кольору, цікаві фігурки
у вигляді тварин (леви, чаплі, черепахи), гноми, ліхтарики та інші скульптури, а також урни для сміття.
До речі, вазони та квітники можуть бути
простими (у вигляді контейнера) і складними, стаціонарними й переносними.
Важливим елементом декорування
фасаду, балконів, терас, сходових кліток,
альтанок тощо є балюстради і колони, які
також виготовляє підприємство «Обрій».
Справжньою гордістю підприємства
є фонтани – великі і малі, помпезні і
скромні, одно- і чотириярусні, з однією
чашею і чотирма одразу. Саме ці споруди займають важливе місце у декоруванні подвір’я чи саду. Фонтани й альтанки
фірми «Обрій» прикрашають парки і
сади у багатьох містах України. До речі,
їх можна встановити у будь-якому зручному місці. Приміром, чашу для фонтана, де буде відбуватися водосвяття,
фірма вже виготовила на подвір’ї храмів
Новояворівська, Жовкви.
Що ж стосується вартості виробів
із бетону, то вона, як запевняє Василь
Миколайович, є доступною і прийнятною для будь-якого покупця.
Працівники ППНТП «Обрій» постійно
працюють над оновленням і розширенням продукції, враховуючи і задовольняючи вимоги найвибагливіших споживачів. Побачити вироби підприємства
можна на постійно діючій виставці, що
розташована на подвір’ї перед входом
до офісу, звідки й розпочалося наше
знайомство.
Таким чином, звернувшись у підприємство «Обрій», споживачі мають змогу
отримати комплексний спектр послуг
і товарів з благоустрою, починаючи від
товарного бетону і закінчуючи малими
архітектурними формами.
Людмила ДЕМЧУК з Новояворівська
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