
ГРУПА КОМПАНІЙ

      ЕФЕКТИВНІ 
   ІНЖЕНЕРНІ 
РІШЕННЯ



Власне виробництво 
організоване на сучас-
ному високотехнологіч-
ному обладнанні

Понад 15 років 
успішної роботи на 
ринку промислового 
будівництва

Поєднання інженерного та дизайнерського підхо-
дів, дозволяє нам реалізувати індивідуальні, техніч-
но складні проекти та виконувати замовлення з  
підвищеною ефективністю

ЧОМУ МИ?
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До роботи допускаються тільки 
висококваліфіковані праців-
ники, які мають всі необхідні 
дозвільні документи

Чіткий контроль на всіх ета-
пах виробництва та дотри-
манння узгоджених термінів 
виконання

Робота з дотриманням  
норм ДСТУ сертифікації та  
паспортизації виробів
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Проектування типових 
й індивідуальних інже-
нерних конструкцій та 
устаткування

Виготовлення технологічного об-
ладнання та металоконструкцій з 
використанням сучасного високо-
технологічного устаткування

Професійний,
якісний 
та надійний 
монтаж

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:

 БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД ТА ЗНАННЯ 
 ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД 
 ВИСОКУ КВАЛІФІКАЦІЮ 
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Ми проведемо розрахунок і підбір кон-
струкції, оформимо проектну документа-
цію, виготовимо необхідне обладнання 
та виконаємо якісний монтаж з дотри-
манням всіх правил, норм і стандартів.

 ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ 
 ТА СПОРУДИ;

 ТЕХНОЛОГІЧНІ ДІЛЯНКИ 
 ТА УСТАТКУВАННЯ;

 ІНЖЕНЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ 
 ТА МЕРЕЖІ;

 НЕСТАНДАРТНЕ 
 ОБЛАДНАННЯ.

МИ ПРОЕКТУЄМО:
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КОНСТРУКЦІЇ 
ТЕХНОЛОГІЧНІ:

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ:

ВИРОБНИЦТВО:

 АРОЧНІ  
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ;
 ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ 

 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ;
 ЕСТАКАДИ ТА КОНСТРУКЦІЇ 

 ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ;
 МОДУЛЬНІ ОГОРОЖІ;
 ОПОРИ ТА КРІПЛЕННЯ.

 СИЛОСИ, БУНКЕРИ 
 ТА РЕЗЕРВУАРИ; 
 РЕАКТОРИ ХІМІЧНІ;
 ТЕПЛООБМІННИКИ, 

 НАГРІВАЧІ, ЕКОНОМАЙЗЕРИ;
 ФІЛЬТРИ РІДИННІ;
 ТРАНСПОРТЕРИ;
 СКРУБЕРНІ УСТАНОВКИ;
 СИСТЕМИ ПНЕВМОТРАНСПОТРУ 

 ТА ПИЛОВЛОВЛЕННЯ;
 ЕЛЕМЕНТИ ГАЗОХОДІВ;
 ЦИКЛОННІ УСТАНОВКИ.
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ВИКОНУЄМО МОНТАЖ:

Монтаж проводиться висококваліфікованими 
працівниками із застосуванням власної, сучас-
ної та надійної будівельної техніки. 

 КОМПЛЕКСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
 ДІЛЯНОК І ЛІНІЙ;
 ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 ТА УСТАТКУВАННЯ;
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ;
 ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ;
 ПНЕВМОТРАНСПОРТНИХ ТА 

 АСПІРАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
 І ГАЗОХОДІВ;
 ПРОМИСЛОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ;
 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ;
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО  

 ОБЛАДНАННЯ.
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 РОЗКРІЙ ЛИСТОВОГО МЕТАЛОПРОКАТУ;
 ПОРІЗКА СОРТОВОГО ТА ФАСОННОГО МЕТАЛОПРОКАТУ;
 ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА ГНУТТЯ  ЛИСТОВОГО І ФАСОННОГО 

 МЕТАЛОПРОКАТУ;
 ЗВАРЮВАННЯ  ЧОРНИХ  ТА КОЛЬОРОВИХ  МЕТАЛІВ;
 ПРОБИТТЯ І СВЕРЛІННЯ ОТВОРІВ;
 ПОРОШКОВЕ ПОКРИТТЯ;
 ПІСКОСТРУЙНА ОБРОБКА МЕТАЛУ;
 ТОКАРНО - ФРЕЗЕРНА ОБРОБКА.

МЕТАЛООБРОБКА:
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НАШІ РОБОТИ 

ГРУПА КОМПАНІЙ



Технологічні трубопроводи: термоолії, гідравлічні, 
стисненого повітря, оборотної води пневмотран-
спорту, клеєвих компонентів та опалення. Мате-
ріал — сталь вуглецева, леговані сталі, поліпро-
пілен.

Силоси та резервуари для сировини та енер-
гоносіїв, циклони, шнекові та скребкові тран-
спортери, пневмотранспорт, технологічні 
естакади та конструкції для устаткування. 
Матеріали — вуглецева та легована сталь.

Проектування великопролітних галерей та естакад, техно-
логічних трубопроводів, систем технологічного обігріву, 
систем очистки викидних газів, котелень та магістралей 
термомасла.

 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

 ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ

ПРОЕКТУВАННЯ

13 000 м

 550 т / 400 т

Діаметр трубопроводів від 10 до 1 400 мм, робоча 
температура до 300 оС, тиск до 40 Мпа, загальна про-

тяжність — понад 13 000 м

Нестандартне обладнання та устаткування — понад 550 т, 
металеві технологічні конструкції — понад 400 т

Завод з виробництва 
плит ДСП та ОСП 
  м. Нововолинськ, Україна
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Твердопаливні та газові котельні, лінія пресування 
ДСП, Siempelkamp електрофільтр, ділянки окорки та 

приготування стружки, скруберна установка очистки 
випарів, пневмотранспорт, транспортери та конвеєри. 

Теплоізоляція мінераловатними прошитими мате- 
ріалами з наступним покриттям листами з алюмінієвих 

сплавів, улаштування кабельного підігріву.

Ремонт транспортерного 
обладнання, відновлення 

цілісності рам пресу.

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ 
РОБОТИ

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ 
РОБОТИ 

25 МВт / 3 500 т / 120 т

6 000 м2 / 3 500 м

Загальна потужність котелень близько 25 МВт, техно-
логічне обладнання — понад 3500 т, обладнання пне-

вмотранспорту — понад 120 т

Понад 6 000 м2 теплоізольованих трубопрово-
дів та одиниць технологічного устаткування, 

понад 3 500 м трубопроводів з підігрівом.
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Завод з виробництва цементу 
  м. Івано-Франківськ, Україна

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ 

 ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

1 100 м

 460 т

790 т

Технологічні трубопроводи: опалення, стисненого 
повітря, гідравлічні та газоходи. Матеріал — вуг-
лецева сталь.

Рукавних фільтрів, обладнання (теплообмінного, 
розмелюючого та транспортерного) для діля-
нок приготування вугільного пилу, для приготу-
вання клінкеру, для помельної та сепараційної 
ділянок.

Технологічні металоконструкції, газо- 
ходи, бункери, транспортери, ком-
пенсатори, деталі корпусів фільтрів 
та циклонів. 

Діаметр трубопроводів від 10 до 2 200 мм, робоча 
температура до 300 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна про-

тяжність — понад 1 100 м

Ємнісне, транспортерне, сепараційне, 
теплообмінне та інше технологічне 

обладнання вагою понад 790 т

Понад 460 т технологічного устаткування та метало-
конструкцій.
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Завод з виробництва плит ОСП
  м. Торжок, РФ

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

6000 м

900 т

4 100 т

ТОВ СТОД

Технологічні трубопроводи для: оборотної води, 
гідравліки та пневмотранспорту. Матеріал — вугле-

цева та легована сталь.

Металоконструкції 
технологічних ділянок 

заводу.

Діаметр трубопроводів від 6 до 1 600 мм, робоча тем-
пература до 120 оС, тиск до 40 Мпа, загальна протяж-

ність — понад 6 000 м

Понад 900 т технологічних металоконструкцій, гале-
рей, площадок.

Дробильне, транспортувальне, насосне, фільтра-
ційне, підіймальне та пневмотранспортне облад-

нання — понад 4 100 т

Ділянки окорки, відтаювання та приготування 
щепи. Обладнання пневмотранспорту, рукавні 

фільтраційні установки, водоочисні установки.

13

ЕФЕКТИВНІ ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ



 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

 ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ 
РОБОТИ

5 000 м

340 т

2 700 м2

 110 т 

Технологічні трубопроводи для: термоолії, пари, стисне-
ного повітря, оборотної води пневмотранспорту та опа-
лення. Матеріал — вуглецева та легована сталі.

Обладнання мийки щепи та отримання деревинного волокна, 
ділянка приготування клею та зберігання клейових компонен-
тів, повітряна компресорна з осушуючим обладнанням.

Теплоізоляція мінераловатними прошитими 
метеріалами з наступним покриттям листами 
з алюмінієвих сплавів.

Елементи технологічної лінії 
мийки щепи та дефібратора з 
легованих сталей.

Діаметр трубопроводів від 15 до 500 мм, робоча тем-
пература до 300 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна про-

тяжність — понад 5 000 м

Ємнісне, транспортерне, насосне, компресорне та 
теплоенергетичне обладнання, загальна вага — 

понад 340 т

Понад 2 700 м2 теплоізольованих трубопрово-
дів та одиниць технологічного устаткування.

Нестандартне ємнісне обладнання вагою понад 110 т

Завод з виробництва плит МДФ 
  м. Коростень, Україна.
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Завод з виробництва 
плит ДСП та ОСП
  м. Уфа, республіка 
 Башкортостан, РФ.

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

5 000 м

100 т / 1 000 т

35 МВт / 2000 т

Технологічні трубопроводи для: термо-
олії, повітря, води, клеєвих компонентів 

та пневмотранспорту. Матеріал — вугле-
цева та легована сталь.

Газові термомасляні котельні, обладнання 
ділянки подрібнення деревини, пневмотран-

спорту сортування щепи, зберігання компонен-
тів та приготування клею, пневмотранспорт.

Виготовлення та монтаж резервуа-
рів зберігання клеєвих компонентів.

Матеріал — вуглецева та легована сталь. 
Монтаж оцинкованих металоконструкцій 

технологічних ділянок заводу.

Діаметр трубопроводів від 15 до 1 200 мм, робоча 
температура до 300 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна 

протяжність — понад 5 000 м

Котельне обладнання — загальна потужність понад 
35 МВт, технологічне, дробильне, насосне, тран-

спортувальне, сортувальне та пневмотранспортне 
обладнання понад 2 000 т

Ємнісне обладнання понад 100 т, сталеві технологічні 
конструкції понад 1 000 т
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Завод з виробництва плит ОСП 
  м. Петрозаводськ, РФ.

 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

 ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ 
РОБОТИ

3 100 м

1 200 т

2 400 т

 450 т 

Технологічні трубопроводи для: стисненого повітря, 
термоолії, пневмотранспорту та клеєвих компонен-
тів. Матеріал — вуглецева та легована сталь.

Ділянки зберігання клейових компонентів та при-
готування клею, ділянка клеєнанесення, ділянка 
сортування. Обладнання компресорної стисне-
ного повітря.

Теплоізоляція мінераловатними прошитими ма-
теріалами з наступним покриттям листами з 
оцинкованої сталі.

Металоконструкції 
технологічних 

ділянок заводу.

Діаметр трубопроводів від 10 до 800 мм, робоча тем-
пература до 300 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна про-

тяжність — понад 3100 м

Ємнісне, транспортерне, насосне, сортувальне та інше тех-
нологічне обладнання загальною вагою понад 1 200 т

Понад 2 400 м2 теплоізольованих трубопрово-
дів і одиниць технологічного устаткування.

Понад 450 т технологічних металоконструкцій, галерей, площадок.
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Завод виробництва томатної пасти
  с. Заволжське, Харабалінський р-н, Астраханська обл. РФ

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

4 400 м

230 т / 140 т

600 т

АПК   АСТРАХАНСЬКИЙ

Технологічні трубопроводи для: води, 
томатного соку, повітря. Матеріал — 

леговані сталі.

Металоконструкції технологіч- 
них ділянок заводу, ємнісне 

обладнання.

Обладнання ділянок прийому, мийки та сор-
тування томатів, ділянки приготування соку, 

концентрації, стерилізації та асептичного напов-
нення, приготування води та водоочистки.

Діаметр трубопроводів від 15 до 300 мм, робоча 
температура до 180 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна 

протяжність — понад 4 400 м

Понад 230 т металоконструкцій, в тому числі зі спе-
ціальним антинагрівальним покриттям, ємнісне 

технологічне обладнання — понад 140 т

Ємнісне, транспортерне, компресорне, очисне, те-
плообмінне обладнання та обладнання градирень 

загальною вагою понад 600 т
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Заводи з виробництва плит ДСП та ОСП 
 м. Харків, cмт. Брошнів-Осада 
 м. Камянка-Бузька, Україна.

 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ 
РОБОТИ

 ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ 
РОБОТИ 

2 400 м

2 700 м2 / 2 600 м

 50 т 

Технологічні трубопроводи для: термоолії, повітря, 
води. Матеріал — вуглецева та легована сталі.

Теплоізоляція мінераловатними прошитими матеріа-
лами з наступним покриттям листами алюмінієвих 
сплавів, улаштування кабельного підігріву.

Відновлювальний ремонт рам та нагрі-
вальних плит пресів, ламінування та 
виготовлення плит ОСП да ДСП.

Виготовлення технологічних еста-
кад та установок фільтрації термо-
масла.

Діаметр трубопроводів від 15 до 350 мм, робоча тем-
пература до 300 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна про-

тяжність - понад 2 400 м

Понад 2 700 м2 теплоізольованих трубопроводів та 
одиниць технологічного устаткування, понад 2 600 м 

трубопроводів з підігрівом.

Понад 50 т конструкцій та технологічного обладнання.
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Завод з виробництва плит МДФ
  м. Апшеронськ, РФ.

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

 ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ 
РОБОТИ 

5 000 м

220 т

400 т

11 000 м2

Технологічні трубопроводи для: стисненого пові-
тря, термоолії, пневмотранспорту та клеєвих ком-

понентів. Матеріал — вуглецева та легована сталь.

Ділянки зберігання клейових компонентів та при-
готування клею, ділянка клеєнанесення, пневмо- 

транспортне обладнання. Обладнання компресорної 
стисненого повітря.

Теплоізоляція мінераловатними прошитими 
метеріалами з наступним покриттям листами 

оцинкованої сталі.

Металоконструкції 
технологічних ділянок 

заводу.

Діаметр трубопроводів від 15 до 1 400 мм, робоча темпе-
ратура до 300 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна протяжність — 

понад 5 000 м

Ємнісне, транспортерне, насосне, компресорне,  
пневмотранспортне та інше технологічне облад-

нання загальною вагою понад 400 т

Понад 11 000 м2 теплоізольованих трубопроводів і 
одиниць технологічного устаткування.

Понад 220 т технологічних металоконструкцій, галерей, площадок.
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 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТРУБОПРОВОДІВ

 ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ 
 НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТА КОНСТРУКЦІЙ 

МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 

3 200 м

 160 т 

 190 т 

Завод з виробництва плит ДСП
  м. Ува, РФ.

УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ

Технологічні трубопроводи для: стисненого повітря, 
термоолії, пневмотранспорту та клеєвих компо-
нентів. Матеріал — вуглецева та легована сталь.

Пневмотранспортне 
обладнання.

Елементи ємнісного 
устаткування та 

трубоповоди.

Діаметр трубопроводів від 15 до 1 600 мм, робоча 
температура до 60 оС, тиск до 1,6 Мпа, загальна 

протяжність — понад 3 200 м

Ємнісне, транспортерне, компресорне та пневмо- 
транспортне обладнання загальною вагою понад 

190 т

Понад 160 т пневмотранспортного устаткування.

20

WWW.OLANDGROUP.COM.UA



КОНТАКТИ

ІПН:
ТОВ “Оланд-ІФ”: 334265109156
ТОВ “МК Оланд-ІФ”: 363224509159

КОД ЄДРПОУ:
ТОВ “Оланд-ІФ”: 33426515
ТОВ “МК Оланд-ІФ”: 36322459

  ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Крайківського, б. 1 оф. 3

  ПОШТОВА АДРЕСА:
Головний офіс:
76019, м. Івано-Франківськ,
вул. Крайківського, б. 1 оф. 3

 ТЕЛЕФОНИ:
+38(0342)71-57-27
+38(068) 346 86 12
+38(050) 291 26 94

 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА:
office@olandgroup.com.ua

  ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОЕКТНА ГРУПА:
77311, Івано-Франківська обл., м. Калуш,
вул. Богдана Хмельницького, 84
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